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1924 óta október utolsó munkanapján tartják a
Takarékosság Világnapját, melyhez hazánk 1964ben az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat
(ma: OTP Bank) képviseletében csatlakozott.
A kezdeményezés célja, hogy felhívja a
lakosság figyelmét a takarékosság – és az
energiahatékonyság – fontosságára, erősítse
a pénzzel való bánásmód kultúráját, valamint
rámutasson a tudatos fogyasztás lehetőségére.
Lapszámunk cikkeinek tervezésekor az első izgatott
ötleteléseket követően rá kellett jönnünk, hogy egy
lépést muszáj hátrálnunk, és először konszenzusra jutni
abban, hogy mi mit értünk a takarékosság fogalma
alatt. Ennek eredményeként elsődleges definícióként
a tudatos fogyasztást határoztuk meg. Úgy láttuk
ugyanis, hogy a társadalom, amiben élünk azt az
illúziót kelti, hogy bizonyos áruk és szolgáltatások
birtoklása határozza meg az egyén identitását és
boldogságát. Ezért van az, hogy napjainkban az
ember alapvető törekvése a szerzés, ami persze
szöges ellentétben áll a takarékosság attitűdjével.
E tapasztalat fényében döntöttük el, hogy milyen
szempontok szerint fogjuk lapszámunk témáját
feldolgozni, s kerestünk fel egy felelős fogyasztásban
jártas, országszerte ismert szakértőt (5. oldal), városunk
közismert és közszeretetnek örvendő pszichológusát
Horváth Juditot, hogy megkérdezzük a pénzhez való
egészséges viszonyról (19. oldal), valamint kértük fel
a Ferenczy Múzeumi Centrum néprajzkutatóját, hogy
repítsen vissza bennünket a múltba, és idézze fel
dédanyáink, dédapáink mindennapi praktikáit, amelyek
kimondatlanul is a takarékosságról szóltak (24. oldal).
Gálfi Sarolta
főszerkesztő
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Perselymalacok | Rajkó Krisztina | rajkokrisztina@gmail.com

Tisztelt Olvasó!

Nekem a takarékosság
Takarékoskodni manapság nem könnyű. Van, akinek lehetősége sincs rá. Van, aki csak a mának él, és meg sem próbálja. De hogy
látják ezt a Szentendrén járók? Erről kérdeztünk fiatalokat és időseket.
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Ebben a korban az embernek már a terhére vannak a tárgyak.
Hála istennek meg van adva nekünk, hogy nem kell spórolnunk,
de spórolunk, főleg a feleségem. Főzünk, nem dobunk ki ennivalót,
megnézzük, mennyiért vásárolunk, nem költünk magunkra, inkább
a gyerekekre és az unokákra. Mi még egy más morált, hozzáállást
láttunk. Mi sok rossz dolgot éltünk meg, és megmaradt az, hogy nem
dobunk ki semmit, pedig egy bizonyos kor után érdemes selejtezni,
hogy ne maradjon minden az utódokra. (Attila)

Nekem ez a foglalkozásom, és én olyanokkal találkozom, akik
takarékoskodnak. Mindig kell, hogy legyen pénz a váratlan kiadásokra, legyen a nyugdíjra, lakásfelújításra, gyerekeknek. Mivel
ez a szakmám, ezért havonta van egy összeg, amit félrerakok, és
megvan, hogy mi az az összeg, ami alá nem mehetek. Azt mondjuk,
hogy ha az átlagbevétel hatszorosa van valakinek a számláján,
akkor ő már takarékoskodó. (Kata)

Egyre jobban foglalkoztat a takarékoskodás, ebben a hónapban
határoztam el, hogy félre fogok tenni, jobban átgondolom mit veszek, hol vásárolok. Most realizáltam, hogy az én generációmnak
nem lesz nyugdíja, erre el kell kezdeni felkészülni, az önkontrollt
gyakorlom olyan dolgokon, amiket nem muszáj megvenni. (Krisztina)

Egy betegség fordította meg az életem, előtte jól kerestem, és sokat
tudtam félrerakni. Az élelmiszeren nem tudok spórolni, mert egészségesen igyekszem élni. Viszont mivel van kert, ezért nyáron megtermeltem, amire szükségem van. Legtöbbet a szórakozáson spórolok,
nem járok étterembe, moziba, színházba pedig csak ritkán. (Timi)

A lehetőségekhez mérten igyekszünk takarékoskodni, ez persze
nem minden hónapban sikerül ugyanolyan formában. Az év végi
prémiumból – ha kapunk – próbálunk meg félretenni. Nagyon megdrágult az élet Magyarországon, és ennek függvényében nagyon

Két munkahelyen dolgozom, ezért néha megengedhetem magamnak, hogy étteremből vigyek haza vacsorát, mert már nincs
lelkierőm főzni a gyereknek. Ilyenkor azt gondolom, hogy azért
dolgoztam egész nap, hogy valakinek jó legyen, ha már nekem nem.

nehéz spórolni, mert egyre több a kiadás. Főleg az élelmiszerek és a
benzin árának emelkedését érezzük meg a pénztárcánkon. Így hiába emelkedik a fizetésünk, ha nem követi az árak mozgását. (József)

A nagymamám mindig azt mondta, a hasunkon lehet leginkább
spórolni. Nincs chips, nincs kóla, és nem járunk színházba, moziba,
szórakozni. (Edina)

Felejtsük el az impulzusvásárlást!

A takarékosság, a hulladékmentes élet
és a zero waste között lehet párhuzamot
vonni?
A takarékosság és a zero waste (jelentése:
nulla szemét – a szerk.) között van átfedés.
Vagyis inkább úgy fogalmazok, hogy a zero
waste, ami igazán ökologikus gondolkodásra épül, az fogyasztáscsökkentéssel
jár minden téren. Ez pedig egyfajta takarékoskodás is. De ha a zero waste életmódot
úgy tekintjük, hogy cseréljünk le mindent
környezetbarát alternatívára, és egy fél év
múlva kijön ugyanannak a terméknek a csillámpónis verziója, mi pedig megvesszük,
na, onnantól kezdve az már divat, és ennek
semmi köze a környezettudatossághoz.
Manapság nagy divatja van a zero waste-nek, a csomagolásmentes boltoknak,
de van-e esetleg ennek bármilyen hátránya?
Pont ez az, amire az előbb utaltam, hogy
amíg az ökologikus gondolkodásmód marad a fókuszban, addig rendben van, de
mihelyt ez átcsap egy olyan divattá, hogy
folyamatosan új dolgokat veszünk a zero
waste címszó alatt, akkor az már sok minden, csak nem környezettudatosság. Tehát
amikor lecserélem egy másik műanyag
dobozra, vagy akár egy fémdobozra a korábbi fűszertartómat, akkor az nem környezettudatos döntés, ha a meglévő dobozom
egyébként még használható lett volna.

Nem a kereskedelmi, hanem eleve a gyártó mennyi garanciát ad rá. Például a Miele
mosógépre a gyártó teljeskörű, huszonöt
éves garanciát ad. Ha pedig ő azt mondja,
hogy huszonöt évig garanciában vállalja a
javítást, akkor gyanítom, hogy nem két-há-

A környezettudatos gondolkodásmód
hosszútávú szemléletet igényel. Ezért fontos a hosszútávú garancia is, ami biztosít
bennünket arról, hogy a nagyobb egyszeri
kiadás megtérül. Az öt-tízéves garanciák
sem ritkák már, és azok a gépek azért kön�nyebben megfizethetőek.
Mit gondolsz azokról a termékekről, amiket úgy hirdetnek, hogy örök garanciálisak?
Meg kell nézni, hogy pontosan mit tartalmaz a garanciális leírás, mire vonatkozik az
örök garancia, mert nem mindenre szokott.
Egy hátizsák esetében lehet, hogy garanciát vállalnak a cipzárcserére, de ha leesik
az emblémája, vagy kiszakad a vállpántja,
arra már nem. Tehát ezt mindig meg kell
nézni. Egyébként nem gondolom, hogy az
green washing (környezetbarát technológia
– a szerk.) lenne, amikor örök garanciát vállal valaki, hiszen túl nagy a kockázata, hogy
lejáratják magukat, ha ez nem működik.
De az biztos, hogy nem a teljes termékre
vonatkozik általában az örök garancia, hanem csak valamilyen részre, alkatrészre,
motorra, elektronikára. Ettől függetlenül
érdemes az ilyen termékeket előnyben
részesíteni.
Igen, de például azt is látjuk, hogy míg a
régi dolgok könnyebben javíthatóak, az
újakat igyekeznek már úgy készíteni, hogy
ne érje meg megjavítani őket.

Akkor vagyunk igazán környezettudatosak, hogyha a meglévő dolgainkat a lehető
legtovább használjuk.
Ami nekem nagyon érdekes volt, és nemrég tudtam meg, hogy ha van egy régi
háztartási géped, legyen az húszéves, de
működik, de te úgy gondolod, hogy most
egy energiatakarékosabbra cseréled, már
azzal is többet ártasz, mintha megtartanád
a régit. Magának az eszköznek az ártalmatlanítása, plusz az új eszköz legyártása, sokkal nagyobb öko-lábnyommal bír, mint ha
megtartanád a régit, még akkor is, ha az
mondjuk energiaosztályozás szempontjából rosszabb. Én azt szoktam javasolni,
hogy ha gépet kell cserélni, akkor olyat
érdemes választani, aminek jó az energiai
besorolása, valamint azt érdemes nézni,
hogy a gyártói garancia milyen hosszú.

rom hetente visznek oda javítani gépet.
De erre mondhatja a vásárló, hogy az
egyik költség nála keletkezik, a másik
meg nem.
Az információ hiánya okozza a legnagyobb
gondot, hiszen nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy miért ne vegyenek új tárgyakat, hisz csak azt látják, hogy ez most
mennyire környezetbarát. Ha megnézzük
csak azt, maradva háztartási gépeknél,
hányszor volt olyan akció különböző nagy
üzleteknél, hogy add be a régit, és akkor X
kedvezménnyel vehetsz egy újat. De miért
kéne a régit beadni, ha még rendben van?
Tehát nem arra ösztönöznek, hogy szervizeld a géped, nem olyan szolgáltatást
nyújtanak, hogy ha a régit megjavíttatod,
akkor X kedvezményt kapsz, hanem minden arra ösztönöz, hogy vásárolj újat.

Igen, sajnos ez így van. Az emberek felé
azt kommunikálják, hogy a régi mosógép
javíttatása drágább, mint egy új gép vétele,
de ugyanakkor mekkora kárt okoz, amikor
a régit kidobja valahová.
Eltűnik, és onnantól kezdve nem tudunk
semmit, hogy mi történik vele. Nekem az
a tapasztalatom, hogy ha szeretnék információkat kapni, akkor sem találok olyan
oldalakat, melyek segítenek dönteni
ezekben a helyzetekben. Léteznek olyan
adatbázisok, amelyek kiindulási alapot
jelenthetnek azoknak, akik egyrészt figyelnek a takarékosságra, másrészt zöld
irányból szeretnének egy kicsit jobban
odafigyelni a dolgaikra?
Nem igazán. Ha úgy nézzük, hogy szeretnénk valamit venni, és azt a lehető legjobb tudásunk alapján környezettudato-

Tóth Andi Gödöllőn élő, három gyerekes anyuka. Évekkel ezelőtt kezdett
foglalkozni a környezettudatos életmóddal, és eljutott a gyakorlatilag
teljes szemét nélküli életig. Útjáról
könnyen érthető, elgondolkodtató
könyvet is írt Dobd ki a szemetest! címmel, amelyben hasznos ötleteket lehet
találni a hulladékcsökkentésre.
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A takarékoskodás és a hulladékmentes élet összefügg? Hogyan
próbálja az ipar zöldebbnek hazudni a dolgokat? Mennyi időt vesz
el az életünkből a tudatos élet? Erről beszélgettem Tóth Andi
zero waste tanácsadóval, könyvszerzővel.
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san szeretnénk kiválasztani, akkor ennek
nagyon sok aspektusa van, kezdve onnan,
hogy az alapanyagokat hol és milyen körülmények között gyártják, hogy aztán annak a valaminek az elkészítése, legyártása
hol és milyen körülmények között történik, aztán ott a szállítás, hogy mi történik
a kereskedelmi forgalomban, egészen
odáig, amíg kidobásra kerül. Tehát ha
minden szempontot szeretnénk figyelembe venni, akkor erre valójában nincs
lehetőség. Legtöbbször nemcsak azért,
mert mi nem találjuk meg, hanem nem
is kommunikálják, vagy nem is mondják
el a cégek. Például milyen klassz a bambusz fogkefe, mert lebomlik és mégsem
műanyag, de közben utazott sok ezer
kilométert. Tehát nagyon sok szempont
van, amit figyelembe kellene vennünk, de
mindent képtelenség.
Ha jól tudom, létezik is egyfajta szorongás, hogy az ember megpróbálja a legjobbat csinálni, de közben folyamatosan
attól retteg, hogy egyrészt a green washing része lesz, másrészt folyamatosan
félhetünk attól, hogy át vagyunk verve.
Ezen hogy lehet segíteni?
Csak azt tudom elmondani, hogy én hogy
csinálom. Egyrészt leszoktam a vásárlásról, tehát
csak annyit vásárolok meg,
amire nagyon szükségünk
van. Másrészt pedig, hogy
ha valamit meg kell venni,
akkor inkább eltöltök még
plusz időt azzal, hogy utánajárjak, és minél több információt megszerezzek a
témában, hogy minél több
szempont szerint tudjak
dönteni. És a legjobb tudásom szerint választok,
ami közel sem teljes, de
legalább úgy érzem, hogy
megtettem mindent, amit
tehettem. Nem egyszerű
helyzet. És el tud csúszni
nagyon negatív irányba is,
ami az érzelmeket illeti.
Igyekszem ezen úgy felülkerekedni, hogy megpróbálom a lehető legjobb döntést meghozni azon információk alapján,
amiket meg tudok szerezni.
Szerinted mennyire vagyunk mi magyarok
tudatosak ebben a zero waste témában?
Egyáltalán mennyien ismerik ezt a kifejezést?
Én azt tapasztaltam az elmúlt lassan hat
év alatt, amióta ezzel foglalkozom, hogy
egyre szélesebb körben nyitottak erre az
emberek, és egyre jobban megismerik,
hogy mit jelent. Azt nem állítom, hogy
mélységében is ismerik, tehát, hogy a zero
waste az nem csupán egy kulacscseréről
szól, vagy hogy PET palackos víz helyett

csapvizet iszunk, hanem ennél jóval mélyebb, meg sokkal több mindent is lehetne
tenni, minthogy csomagolásmentesen vásárolunk. De mégis a tendenciát tekintve
én azt tapasztalom, hogy egyre többen
igénylik azt, hogy fenntarthatóbb módon
éljenek, vagy legalábbis olyan környezetben legyenek.
Mind a takarékossághoz, mind a környezetvédelemhez passzol, hogy nem veszek
minden alkalommal, amikor elmegyek
otthonról egy palackos vizet, hanem szépen bedobom a kulacsot a táskámba. De
közben felmerül bennem, hogy mennyit
számít a világ több tíz trilliárdos palack
fogyasztásában az én kis szánalmas néhány palackom?
Azt gondolom, hogy számít. Minden egyes
lépés, minden egyes mozzanat, minden
egyes cselekvés nagyon számít, hiszen a
közösség, a társadalom az egyénekből áll.
Ha egyre többen vagyunk, és a hasonlóan gondolkodók összekapcsolódnak közösségekbe, sokkal nagyobb erőt tudnak
képezni, és igenis hatással tudnak lenni
dolgokra. És most csak egy PET palack,
holnap mondjuk egy mosószeres flakon,
holnapután a műszálas ruhák kiiktatása

jön. Én azt gondolom, hogy így hatással
tudunk lenni erre az egész problémás
helyzetre.
Itt megint előjön az a kérdés, hogy melyikkel teszek jobbat a földnek és a pénztárcámnak.
Ha nem találok turkálóban olyan ruhát,
ami valamilyen természetes anyag, és
amire természetesen szükségem van,
akkor megpróbálok magyar gyártótól
fenntartható márkát vásárolni. Ha inkább
az újat választom, akkor lehetőség szerint
nem egy multit támogatok, amelyik egész
biztos, hogy borzasztó körülmények kö-

zött dolgozó emberekkel végezteti el a
munkát. Ehelyett előnyben részesítem a
helyi kisüzemeket, gyártókat, akik fenntartható módon, etikus körülmények között készítik el a termékeiket. Ilyenkor jön
az, hogy ha kevesebbet vásárolunk, akkor
megmarad annyi pénztartalékunk, hogy
azt minőségi, fenntarthatóbb darabokra
tudjuk költeni.
Szerinted van abban igazság, hogy az ember jobban megbecsüli azt, amiért több
pénzt adott?
Nekem teljesen mindegy, hogy háromszáz
forintért találtam a turiban, vagy tízszeres
áron vettem valamit. Nekem mind a kettő
érték, mert eleve úgy állok hozzá a vásárláshoz, hogy csak olyat vegyek, ami nekem
fontos, és nem azért, mert most divatos.
Innentől kezdve ez már értéket jelent. Ha
sikerül használtan kifognom egy jó minőségű darabot, az csak egy plusz érték.
Aki ilyen módon gondolkodik, mint te, annak abszolút megszűnik az impulzusvásárlás, ami viszont irgalmatlan pénzeket
tud felemészteni.
Pontosan. A tudatos fogyasztáscsökkentésnek az alapja, hogy nem engedünk
teret az impulzusvásárlásoknak. Tegnap
például cukrászdából hoztunk sütiket, ami tipikusan
egy impulzusvásárlás volt.
De egyébként egyáltalán
nem jellemző, hogy így
vásárolnánk. És ez a legnagyobb nehézsége ennek az
életmódnak, hogy ezeket az
impulzusvásárlásokat letiltsuk magunkban.
Nektek talán megvan az a
könnyebbség, hogy a csomagolásmentes boltokban
nincsenek olyan akciók,
amelyeknek nehéz ellenállni.
Van nálunk is csomagolásmentes bolt a városban, de
csak másfél éve, én pedig
ezt az életmódot most már
lassan hat éve folytatom.
Úgy mentem be akármelyik nagy bevásárlóközpontba, hogy csak a listámat néztem, és tudatosan nem akartam
megnézni semmilyen akciót. Az egy más
kérdés, ha mondjuk egy doboz tésztára
van szükségem, és az éppen akciós, akkor elgondolkodom azon, hogy az jobb-e
nekem környezetvédelmi és anyagi szempontból. Itt jönnek be azok az apróságok,
amikor megállok az ilyen helyzetekben,
hogy a zacskós, de akciós tésztát válas�szam, vagy a papírdobozos nem akciósat.
Én ilyen esetben biztos, hogy azt választom, amelyiknek legjobb a csomagolása,
és amelyiket környezettudatosabbnak
találok.

kal óvatosabban és lassabban szeret változtatni. Én viszont olyan vagyok, hogy ha

Tudsz ilyet mondani? Mik azok, amik nálunk még nem elérhetőek, vagy nagyon
sok áldozatot kívánnának?
Nem is úgy fogalmaznék, hogy nem elérhetőek, hanem mondjuk a mi családunkban a mi szokásainkkal nem működnek,
mint például a fogkrém. Én és a lányom
nagyon szeretjük az alternatív megoldásokat, viszont a család többi tagja nem. A
sampon- és a tusfürdőváltás szinte pillanatok alatt ment, de ott is kellett pár hét,
hogy megtaláljuk azt a receptet, ami mindenkinek jó. De most már például a sam-

boltban vettem észre. Ott lehetett venni
palackot a friss tejnek, de azt mondtam,
hogy akkor nem iszunk tejet, akkor iszunk
teát.
Az elején kiszámoltad, hogy ez a fajta
életmód hogyan hat az anyagi helyzetetekre?
Mértem az elején, és a könyvem is úgy
van felépítve, hogy minden egyes tippnél
kiszámoltam, hogy az adott változtatás,
mennyi spórolással jár. Van
olyan, ahol egy-kétszáz forintot lehet spórolni, ott inkább a tudatosság az, ami
erősít. De van olyan, ahol
sokkal többet. Összességében éves szinten akár egy
millió forintot is meg lehet
spórolni a tudatos változtatásokkal. Például, ha a
120 literes kukámat csak
nyolc havonta rakom ki, azzal semmit nem spórolok,
mert kötelező havidíjat kell
fizetnem, és nem válthatok
kisebb kukára. Ez egy olyan
rész, ahol nem tudok spórolni, de a tudat, hogy nem
termelek szemetet, az nekem bőven megéri. A vízzel
sokat lehet spórolni, mert
jóval olcsóbb a csapvíz,
mint a palackos víz. A PET
palackos vizeknél már több
vizsgálat is kimutatta, hogy egy literjében
több mint háromszáz mikro-műanyagot
találtak. Ezzel szemben a csapvízben
egy-két-három darab van, tehát nagyságrendekkel jobb csapvizet fogyasztani,
ha csak a mikro-műanyagokat nézzük. A
hosszútávú gondolkodás a takarékoskodásnál is nagyon fontos. Lehet, hogy most
háromszáz forintért megveszek egy pólót,
és azt mondom, hogy hú, de jó, mert most
spóroltam, mondjuk kétezer forintot, de
lehet, hogy következő hónapban újat kell
vennem. Emlékszem, egyszer megosztott

is hozzátartozik, hogy nem harmincféle
tisztítószert készítek el itthon, hanem
csak kettőt, mert az is elég. A tudatosság kiterjed arra is, hogy attól nem leszek
környezettudatos, hogy telepakolom a
lakásunkat öko/bio termékekkel. Tehát
a fogyasztáscsökkentés nagyon fontos,
csak annyit és azt használok, amire tényleg szükségem van.
Mennyire volt nehéz a családon ‘átverni’
ezt a szemléletet? Jobb, ha hirtelen történik, vagy inkább szép lassan építsük fel
ezt a szisztémát?
Nálunk gyorsan lezajlott, pár hét alatt, de
ahogy látom a környezetemben, ez azért
nem jellemző. Az emberek inkább fontolva
haladnak, lépésenként, és emiatt is készült
úgy a könyvem, hogy a lépéseket mutatja
be. Azt tapasztalom, hogy a többség sok-

ponból és tusfürdőből a tömbsampont- és
tusfürdőt használjuk, amihez viszont nem
kell nekem kevergetni, hanem megveszem
magyar készítőktől, és ezzel tökéletesen
elégedett mindenki a családban.
Van olyan dolog, amiben nem találtatok
alternatívát, viszont olyan erősek vagy eltökéltek vagytok, hogy inkább lemondtatok róla?
Hát persze. Vannak ilyen élelmiszerek, például a Túró Rudi ilyen, vagy a Dunakavics.
Én Dunakavics mániás voltam, és hacsak
a férjem nem veszi meg nagy ritkán, én
már nem veszem meg magamnak évek
óta, mert lemondtam róla. De ha bekerül
a lakásba, akkor viszont nem bírom megállni, hogy ne egyem meg. Vannak ilyenek.
Aztán volt olyan is, hogy mentem vásárolni,
és itthon maradt a tejesüveg, amit csak a

valaki egy olyan posztot, amiben gyenge minőségű, de nagyon olcsó ruházati
dolgokat árusító üzletről írtak. Az anyukák
teljesen odavoltak, hogy milyen szuper,
és ha csak háromszáz forint egy póló, iskolakezdésre többet is vesz belőle a gyerekének. Aztán valaki odaírta, hogy ezek
sokszor egy hónap múlva szétszakadnak,
és nem bírnak ki pár mosásnál többet.
Erre az volt a többség reakciója, hogy nem
baj, majd vesznek újat, megint olcsón. Ez
a mentalitás a lehető legrosszabb, ha a
környezetünk védelmét fontosnak tartjuk.
A környezetvédelemben a hosszútávon
gondolkodás az alap. Meg kell tanulni,
hogy ne a mának, vagy a lendületnek, vagy
az impulzusnak éljünk, és vásároljunk, hanem tervezni kell és a jövőre gondolni.
Zimre Zsuzsa

valamit a fejembe veszek, akkor szeretném
minél gyorsabban keresztülvinni. Ennek
ellenére mindig van szemetünk, a nagyon
gyors kezdés után a folyamat nálunk is
visszalassult. Leginkább olyan területeken,
ahol nem találtuk meg még mindig azokat
a megoldásokat, amelyek beleférnének az
értékrendünkbe.

7—a téma

Nem lehet egyszerű.
Nem, viszont ez bele tud ivódni a mindennapokba, tehát ma már egyáltalán nem
okoz problémát. Az első időben nagyon
nehéz volt megmaradni a tudatosságnál.
Kicsit ahhoz szoktam egyébként ezt hasonlítani, mint amikor valaki azzal szembesül, hogy gluténérzékeny. Előtte imádta a
fehér kalácsot, az illatától is elolvadt. Aztán egyik napról a másikra kiderül, hogy ő
ezt nem eheti meg. Az első
időben még vágyik rá, aztán a tudata az erősebb, az
egészsége a fontosabb. Egy
idő után már fel sem tűnik
neki a kalács illata. Tehát
kicsit így tudom ezt érzékeltetni a zero waste életmódnál is: az elején még
nehéz volt nem figyelembe
venni a reklámokat, ma már
fel sem tűnnek.
Az a lényeg, hogy átállítsd
az agyadat, mint a fogyókúránál, és onnantól kezdve bármi jöhet. Sokakban
felmerül, hogy nagyon
szép dolog ez a zero waste
élet, még esetleg csökkenteni is tudod a költségeidet
ilyen-olyan módon vele,
de ez mennyi időt vesz el a
mindennapokból?
Semmivel nem többet,
mint előtte. Nem érzem azt, hogy ez nekem macerás lenne, vagy több idővel járna. Most már az sincsen, hogy pepecselni
kellene mondjuk a tusfürdő bekeverésével. Az elmúlt hat évben egy csomó olyan
termék jelent meg Magyarországon az
üzletekben, ami tökéletesen ki tudja váltani az ilyen pepecselést, vagy sokak által
időigényesnek gondolt tevékenységeket.
Öt perc alatt bekeverek egy tusfürdőt,
ha megvan hozzá az alapanyagunk. Vagy
egy mosógélt egy perc alatt. Tehát ezeknek az elkészítése nem idő, de ehhez az

RÖV I D HÍR E K
ÚJ TETŐ, MEGÚJULT CSOPORTSZOBÁK
Egy 2018 óta ismert problémát oldott
meg idén őszre a város a Vasvári óvoda
tetőszerkezetének azbesztmentesítésével.
A beruházás teljes költségét (80 millió forint) az önkormányzat vállalta. A szülők és
az óvoda munkatársai önkéntes munkában
elvégezték a festést, a helyiségek takarítását, a berendezések, játékok letisztítását.
Hajnal Szilvia intézményvezető köszöni a
szülők megértő együttműködését és az
önkéntesek munkáját, majd a szentendre.
hu-nak tett nyilatkozatában hozzátette:
„Szeretném felhívni azoknak a szülőknek
a figyelmét, akik eredetileg ide szerették

Fotó: Bellai László
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volna beíratni gyermeküket, hogy bármikor
lehetőségük van átiratkozni a Vasváriba.”
A kivitelezés idén júliusban kezdődött, ám
a tervezett határidő betartásának nem
kedvezett a nagy esőzésekkel járó nyár
végi időjárás, az építőipari alapanyagok
árának elszabadulása pedig a tetőpanelek
beszerzését, a gyártás határidőre történő
teljesítését nehezítette. Az óvoda végül
október 4-én nyitott meg, először csak
két csoportot tudtak fogadni, de két nappal később már valamennyi vasvári ovist
várták az óvónénik és a dadusok.
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK
Szentendre Város Önkormányzata 2021.
október 6-án, szerdán délután a Kálvária

Fülöp Zsolt | Fotó: Mohai Balázs

dombon emlékezett az aradi vértanúkra.
A rendezvényen beszédet mondott Fülöp Zsolt polgármester és Frigyer László
vezérőrnagy. Szentendre polgármestere
egy esztendővel ezelőtt az aradi vértanúk
utolsó mondatait idézte fel, az idén pedig elképzelt első mondataikra utalva azt
emelte ki, hogy az eltérő társadalmi, kulturális és nyelvi hátterű családokba született hőseink felnőve azonos eszméket,

értékeket választottak. Ilyen kohézió, értékközösség akkor jöhet létre, ha a kollektív emlékezetet a családok továbbörökítik,
és személyes történeteikkel gazdagítva
átadják, elmesélik a következő generációknak – hangsúlyozta Fülöp Zsolt. A vezérőrnagy beszédét követően a jelenlévők
egyperces néma főhajtással tisztelegtek
a dicsőséges hősök előtt. A Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató
Parancsnokság díszőrei és koszorúvivői
közreműködésével, ünnepélyes keretek
között került sor a koszorúelhelyezésekre.
Az ünnepség zárásaként a jelenlévők – zenekari kísérettel – elénekelték a Szózatot.
29,8 MILLIÓ FORINTOT KÖVETEL VISSZA
AZ MTÜ SZENTENDRÉTŐL 2020 decemberében a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) 29,8 millió forint vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg a Postás strand fejlesztésére. Az önkormányzat rajtuk kívül álló
okok miatt nem tudta befejezni a projektet, ezért határidő-hosszabbítási kérelmet
nyújtott be – írja a 24.hu. Az MTÜ azonban
formai hibák miatt elutasította a kérelmet,
és visszakéri a megítélt támogatást. A pénzt
kamerarendszer kiépítésére, zuhanyfelújításra és stéghosszabbításra kapta a város.
A csúszás oka, hogy sokáig nem lehetett
tudni, megkapja-e strandnyitási engedélyt
a város a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, és bár elkezdték a fejlesztéseket,
a határidő előtt jelezték az MTÜ-nek, hogy
csúszni fognak a kivitelezéssel, valamint
ezzel egyidőben kérték a határidő november 15-ig való eltolását. Ám az MTÜ
formai hibákra hivatkozva elutasította a
határidő-hosszabbítási kérelmet. A városvezetés nem tartja méltányosnak és
elfogadhatónak a turisztikai ügynökség
döntését, és vizsgálják a lehetséges jogi
lépések lehetőségét.
Szentendre a Kisfaludy Strandfejlesztési
Program keretében összesen 144,7 millió
forint támogatásban részesült, ebből 114,9
millió forintot költött a Postás Strand fejlesztésére az előző városvezetés idején.
VIRÁGOSÍT A VSZ NZRT. A Városi Szolgáltató nZrt. október 8-án adott hírt arról,
hogy ágyásokat készítenek elő és ültetnek
be, idén 11.000 kis- és nagyfejű árvácskával az alábbi területeken: Pestis-kereszt
(Fő tér), Evangélikus templom (Apor Vilmos-híd), Lázár cár tér, Bükkös-torkolat

A kép illusztráció

park, Fehér-ház (Duna korzó), Mentőállomás (Bogdányi – Rév utca sarok), Ivó lány
szobor (Dózsa György úton a Volánbusz
pályaudvar előtt), Fehér-kereszt (Kálvária
út, Móricz Zsigmond Gimnázium), Sztaravoda-park. Az Ignatovity-szobor (Ignatovity Jakov utca) környezete az idei évben
évelőkkel kerül beültetésre, talajtakaró
rózsával és levendulával.
BEFEJEZŐDÖTT A BELVÁROSI CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS ELSŐ ÜTEME Október 14én tartották a belvárosi csapadékvízelvezetés projekt zárórendezvényét, melyen
bemutatták az átemelő berendezéseit
működés közben. Köszöntőt mondott Fülöp Zsolt polgármester, ünnepi beszédet
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke tartott, és részt vett az eseményen
Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára is. A most lezárt
fejlesztés 720 millió forint összköltségéből
420 millió forint volt önkormányzati önrész.
A beruházás során 1,2 km zárt és 59 méter
nyílt csapadékvíz-elvezető csatorna épült
ki 63 aknával, 100 m3-es záportározóval.

Pilis Dániel és Pál Gábor | Fotó: Bellai László

A csapadékvíz-csatorna vízgyűjtő területe
több mint 14 hektár. Nyolc utcában, valamint a Teátrum parkolójában, a Budapesti
Gazdasági Egyetem, valamint a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
területén épült ki a csapadékvíz-elvezetési hálózat. Hat darab nagy teljesítményű
szivattyúval szerelték fel az átemelőt. A
rendszer működtetéséhez trafóállomást,
kapcsoló- és vezérlőházat létesítettek,
áramszünet esetén pedig diesel aggregátor biztosítja a rendszer működését.
ÚTAKADÁLYOK FELSZÁMOLÁSA Szentendre több pontján is megfigyelhető jelenség, hogy az ingatlanok előtti közterületen
„parkolásgátló” kövek, tárgyak bukkannak
fel. Ez a gyakorlat balesetveszélyes, különösen télen, és akadályozhatja a mentők, tűzoltók szabad mozgását, valamint
a közlekedő gépjárművek félrehúzódásának a lehetőségét is. A Hatósági Irodához
érkezett lakossági bejelentések, illetve
az iroda helyszíni terepszemléje alapján
október harmadik hetében induló közterület-használatot ellenőrző akció keretében
elsőként a Barackos-Cseresznyés-Egres
út és a Barackvirág utcai ingatlanok tulajdonosait értesítik levélben. Ezekben az
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rülése érdekében. Amennyiben az érintett
a felszólítást követő három napon belül
nem távolítja el az akadályt, az ismételt
hatósági ellenőrzés után a Rendészeti
Igazgatóság a kihelyező költségére elszállíthatja az(oka)t, és büntetést szab ki.
Az engedély nélküli közterület-használat
vagy engedélytől eltérő közterület-használat esetén a hatályos rendelet szerinti
irányadó napi díjtétel ötszörösének megfelelő összeget, de legalább 20.000 Ft-ot
kell közterület-használati díjként megfizetni minden olyan nap után, amikor az
engedély nélküli közterület-használat
bizonyítható. A Hatósági Iroda köszöni a
lakosság együttműködését.
VENDÉGLÁTÓSOK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE A Hatósági Iroda felhívást tett
közzé a vendéglátó üzletek tulajdonosai
és üzemeltetői számára az időszerű bejelentés kötelezettségeikkel kapcsolatban.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm.rendelet értelmében a vendéglátó

üzletek tulajdonosainak, üzemeltetőinek
két fontos kötelezettségük van.
Március 31-ig kellett bejelenteni a vendéglátó üzlettípusát a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájához. Akik ennek a kötelezettségüknek nem
tettek eleget, azok 2021. október 31-ig feltétlenül tegyék meg a www.epapir.gov.hu
oldalon keresztül. Aki a bejelentési kötelezettségének a megadott határidőn belül
nem tesz eleget, annak a jegyző a vendéglátóhelyét azonnali hatállyal bezáratja.
November 1-jétől a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (NTAK) elektronikus felületén regisztrálni kell a vendéglátó üzleteknek. Az adatszolgáltatási
kötelezettséggel, az elektronikus felület
kezelésével kapcsolatban csak az NTAK
tud felvilágosítást adni. Részletek: www.
info.ntak.hu
ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁS TÁMOGATÁSA
Az iskolaév indulásakor az önkormányzat, a V8 Uszoda és az iskolák képviselői
egyeztetették az igényeket és lehetőségeket, és az első félévre megállapodtak az
úszásoktatásról. Tanítási időben, hétköznapokon, a 8 és 14 óra közötti időszakban
javarészt az iskolásoké a V8. A lakosságnak
folyamatosan fenntartott legalább három
sáv mellett ebben az időben az uszoda
nagyobb részében a város iskolás csoportjai váltják egymást. Az úszásoktatást
a tankerület és az önkormányzat is támogatja, hogy ne a családokat terheljék ennek költségei. Magán- és egyházi iskolák
esetében az iskola fenntartója és a szülők
viselik a költségeket. A V8 az egyházi és
magánintézményeket is számítva kilenc
iskola 1450 tanulójának úszásoktatásának kereteit biztosítja. Az önkormányzat

hetente csaknem 800 ezer forinttal járul
hozzá a helyi iskolások úszásoktatásához,
mely összeg a teljes támogatás közel 3/4
részét fedezi.
CSATORNAFELÚJÍTÁS A 11-ESEN 2021.
október 11-én, hétfőn este kezdték meg
a Lidl és a Lukoil benzinkút közötti csatornafelújítást. A szakaszon rendszeresek a
csatornadugulások, és a szennyvízkilépés
veszélye is fennáll. A rossz műszaki állapotot elsősorban a gerincvezeték anyaga,
életkora, valamint a betonkorrózió idézte
elő – a rekonstrukció emiatt vált szükségessé. A beruházás csúcstechnológiájú,
úgynevezett csőbéleléses eljárással folyik, melynek előnye, hogy nem kell teljesen felbontani az úttestet, így a közúti
forgalom elől nem kell teljesen lezárni az
adott útszakaszt. A kivitelező (Agriapipe
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Kft.) tájékoztatása szerint – bár a közútkezelői engedély október 29-ig szól – a
munkálatokat várhatóan október 22-én
befejezik. A csatornafelújítás ideje alatt a
főút ezen szakaszán forgalomlassítássalés tereléssel, sávelhúzással kell számolni. A munkálatok idején a Stromfeld Aurél
utcából a 11-es főútra kihajtani nem lehet.
A DMRV Zrt. a lakosság és a közlekedők
szíves türelmét kéri.

Megnyílt a Ferences Sportcsarnok
Október 6-án 11 órakor ünnepélyes keretek közt átadták a Ferences
Sportcsarnokot. Az elsősorban sport, de egyéb rendezvények tartására is
hivatott épület használatának rendjéről Golub Esztert, a Ferences Gimnázium
gazdasági vezetőjét kérdeztük.

Mikor indult az építkezés? Sikerült-e tartani az eredeti határidőket, különös tekintettel a befejezésre?
2019. év elején indult és 2020. második felében már az műszaki átadás zajlott. Lényegében egyéves csúszásról beszélhetünk,
mert 2020 augusztusára volt a befejezés
ütemezve. Az építkezést nem a Ferences
Gimnázium koordinálta, hanem külön projektvezető volt a feladatra dedikálva. A mű-

szaki átadás folyamata hosszadalmas volt.
Sok hivatal és szerv ellenőrizte (pl. tűzoltóság), és ezeknél az átfutási idők egy-egy
helyesbítés vagy hiánypótlás esetén akár
hónapokra is rúgtak. És persze mindemellett a mindennapjaink a járványhelyzettel
voltak terhelve. A „kulcsot” végül 2021 júliusában kaptuk meg, így a 2021-2022-es
sportévre már teljes biztonsággal szerződhettünk és a munka megindult.

Azt gondolom, fontos lenne tisztázni,
hogy ki a tulajdonos, mert sokan a Ferences Gimnázium Tornacsarnokaként hivatkoznak rá, ami félreértésekre adhat okot.
A Ferences Sportcsarnok tulajdonosa
gyakorlatilag 100%-ban a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, amely
a Ferences Gimnázium mellett működő
társintézmény. A tulajdonosi jogokat a
Fons Sacer Belső Egyházi Jogi Személy,

9 — hírek

utcákban mintegy negyven ingatlan előtt
észlelt szabálytalanságot a Hatósági Iroda. Az intézkedés célja nem a büntetés,
hanem a felelős polgári magatartás betartatása a balesetveszélyes helyzetek elke-

10 — hírek

mint egyházi intézmény gyakorolja, melynek alapítója a
Rendtartomány. Így valóban,
az említett elnevezés jogilag
pontatlan, ám a gyakorlatban
szoros együttműködés van a
Ferences Gimnáziummal, már
csak a távolság és az üzemeltetés miatt is, melyben vannak személyi átfedések is. A
csarnok üzemeltetését a Fons
Sacer saját alkalmazottakkal
végzi.
Milyen forrásból valósult meg
az építkezés?
A beruházás nagyjából 9095%-ban célzott állami támogatásból valósult meg, de a
Rendtartomány önerőt is biztosított a projekthez.
Mekkora épületről beszélünk,
illetve hány autó parkolása
biztosított a helyszínen?
Az épület nettó összeterülete
3202 négyzetméter, amiből a
földszint 1986 nm, a galéria pedig 807 nm. A fennmaradó 289
nm a gépészetnek ad teret. Az
épület meghatározóan a labdasportokra
koncentrál. A fő használható területe a
sportpálya, ami 40*20 méteres. Helyet tud
adni szabályosan és szabványosan kosárlabda, kézilabda, korfbal, futsal és röplabda mérkőzéseknek.
A férőhelyek száma a nézők szempontjából kb. 900 fő a főterem nézőterén és a
pálya területén összesen. Tehát pontosan:
a lelátón 260 ülőhely és 200 állóhely van. A

kai és fejlesztő foglalkozásokra ad lehetőséget és teret.
A parkolóhelyek száma 96 db.
Hogyan tervezik az épület használatát/
hasznosítását? Elsősorban a gimnázium
tornacsarnokáról van szó, és ezen felüli szabad időkben lehet foglalni a tereit
egyéb programokra?
A tornacsarnok az iskolai órákban, tehát
8-15 óráig a Ferences Gimnázium, és egy

Fotó: ferencessportcsarnok.hu

nézőtéren pedig, ha a pályát nem sport jellegű rendezvényre használjuk akkor plusz
430 fő fér még el.
További terem egy úgynevezett tükrös
terem, ami nem szabályos téglalap alakú
és kb. 79 nm nagyságú. Ebben nézőknek
férőhely nincs, a galérián található. Kisebb
létszámú, csoportos, különféle gimnaszti-

másik szentendrei vendégiskola tornaóráinak szolgál helyszínül. Erre nagy szükség
van, mert a magas tornaóraszám és az osztott csoportok miatt hetente kb. 70 testnevelés órát kell tartani a törvényi megfelelésnek eleget téve. A délutáni és esti
idősávok a sportegyesületeknek adnak
időt. A külsős bérlői kör összetett, a fent

említett labdasportok közül
mindegyik képviselteti magát.
A környékbeli egyesületekkel
már 2020 év elején zajlottak
az egyeztetések, és megszülettek az elvi megállapodások.
Ennek eredményeként szinte
teljes kihasználtsággal működik a hétköznap délutáni idősáv a sportpálya tekintetében.
A hétvégéken a bérlők mellett
egyéb rendezvények is helyet
kaphatnak, mi elsősorban a
sportrendezvényekre koncentrálunk. A hétvégi rendezvénynaptár feltöltése folyamatban
van, folyamatos az érdeklődés.
A fitness terem bérlőkkel való
feltöltése is jó ütemben halad,
de ez másodlagos szempont
volt az induláskor.
Fontos, hogy az üzemeltetés
és bérbeadás során egyensúlyt
igyekszünk tartani a Ferences
intézmények és a kívülről érkező bérlői igények között.
Az Építészfórumon megjelent
bemutató írás szerint nem
csupán sportesemények megtartására
alkalmas az épület, hanem iskolai rendezvények, hitéleti rendezvények, szalagavatók, bálok, színi előadások, kiállítások,
vásárok és koncertek is helyet kaphatnak
benne. Kik, milyen módon, milyen feltételek mentén jogosultak igénybe venni ezt
a teret? Praktikuson kihez fordulhatnak
a kérdéseikkel, a foglalási igényükkel?
Mint említettem, az épület funkciójában
elsősorban sportolásra lett kialakítva,
nem úgy kell elképzelni, mint egy multifunkcionális kulturális teret, bár az igény
és az érdeklődés nagy rá. Rendelkezünk
sportparketta-védőszőnyeggel, ami az
egyéb rendezvények, például iskolai bálok megrendezését technikailag lehetővé
teszi. A többszékes ülőhelyet és színpadot kívánó egyéb rendezvényekre területileg alkalmas a helyszín, de egyelőre
nem tudunk azonnal minden szükséges
technikai felszerelést biztosítani. Az esetleges érdeklődés esetén a bérlővel meg
kell egyeznünk, mire van szüksége, és mit
tud a Csarnok biztosítani. Elvben természetesen lehetőség van akár városi rendezvényekre, egyéb iskolai rendezvényekre,
konferenciákra, esetleg a későbbiekben
koncertek megtartására is. Művészeti és
egyéb kiállításokat, vásárokat a hallban,
előtérben képzelünk el. Ugyanakkor, ami a
vásárok tartását illeti, azt gondolom, hogy
a sportpálya aktív kihasználtsága mellett
ez vélhetően nem lenne kifizetődő a bérlőnek. Az érdeklődők a gazdasag@ferencessportcsarnok.hu e-mail-címen kereshetnek bennünket.
-gs-
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Elfogadták a Turisztikai Koncepciót
A Városkutatás Kft. vezetésével működő
szakértői társulás 2021. év elején kezdte
meg annak a koncepcionális anyagnak az
elkészítését, amely megalapozza Szentendre új turisztikai koncepcióját, illetve
ezzel összefüggően a város vagyongazdálkodási koncepcióját. A Szentendre Turisztikai Koncepció (SzTK) kialakításához
a szerzők sorra vették a koncepció alapfeltételezéseit és az egyéb befolyásoló
tényezőket, bemutatták a városfogyasztás mintáit. A turizmus és a szabadidőipar
fejlesztése összefüggéseinek bemutatása
után az SzTK hat termékfejlesztési feladatot mutat be: kreatív turizmus és sza-

zeti Adó- és Vámhivatal-i állásfoglalást,
valamint egy könyvvizsgálói véleményt,
az átszervezés teljes költsége 40 millió
forintnyi kötelezettséget jelentene, mely
összeg jelentős forráselvonást kívánna az
önkormányzat részéről.

badidő eltöltés, kulturális és örökségturizmus, városlátogatások, lassú turizmus,
rendezvények és fesztiválok, kiegészítő
kínálat fejlesztése. Az SzTK hangsúlyosan
kezeli a turizmus és a vagyongazdálkodás összefüggéseit, azonban ez utóbbiról
egy jövőbeni előterjesztés keretében dönt
majd a képviselő-testület. Az elfogadott
határozatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi forrás a 2022es költségvetésben jelenik majd meg.

zásokban részt vevők is részesülhetnek
az adókedvezményben. Az új rendelkezés
értelmében az ún. 1+1 programban megvalósuló beruházások, vagyis a lakosság
50%-os hozzájárulása esetén a befizetett
összeg 50%-ára is jár az adókedvezmény.

Bővült a lakossági hozzájárulás esetén
járó adókedvezmény köre
Az adózásról szóló helyi önkormányzati
rendelet szerint, aki a gáz-, út vagy szenny
vízcsatorna beruházást egyénileg vagy
társulásban hajtja végre, az a hozzájárulás
összegével csökkentheti a helyi építmény
vagy üdülő adóját. Mostantól azonban az
önkormányzat által támogatott beruhá-

közel 255 millió forinttal csökkentette a
2020. évre érkezett adóbevallások alapján készített várható bevételek mértékére.
Ennek ellensúlyozására nyújthat kis mértékű segítséget a kért pályázati támogatás
összege.
Közbeszerzési eljárás a faápolási
szolgáltatás megrendelésére
Tekintettel arra, hogy 2021-ben – az elmúlt
időszak időjárási anomáliái eredményeként – a Városi Szolgáltató nZrt. kimerítette a faápolási szolgáltatás tekintetében
azt a 15 millió forintos értékhatárt, amely
alatt nem szükséges közbeszerzési eljárás útján szerződni, a képviselő-testület
módosította az nZrt. közbeszerzési tervét,
hogy a társaság versenyeztetési eljárást
indíthasson olyan típusú faápolási szolgáltatás megrendelésére, amely során emelőkosaras gépjármű, illetve alpintechnika
alkalmazására van szükség.

Gyógynövény és fűszernövény
programkert
Elfogadta a képviselő-testület a Szentendre 0186/6. hrsz., Kőhegy lábánál
fekvő önkormányzati tulajdonú ingatlan
„Gyógynövény és fűszernövény programkert” fejlesztési koncepcióját. Cél egy
olyan rekreációs park létesítése, ahol minden korosztály számára lehetőség nyílik
a természeti értékeket figyelembe véve
minőségi szabadidőt eltölteni. A fejlesztés
költségeit pályázati forrásokból, a Környezetvédelmi Alapból, valamint a helyszín
oktató területeinek bérbeadásából tervezik fedezni.

Módosult a TSZT és a SZÉSZ
A képviselő-testület elfogadta a Településszerkezeti Terv (TSZT), valamint
a Szentendre Építési Szabályzatának
(SZÉSZ) mellékletét képező Szabályozási
Terv (SZT) módosítását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kérésére.
A változtatás a 2005-ben indult Budakalász fél-elkerülő út megvalósítása érdekében vált szükségessé. A kivitelezéshez
szükséges engedélyezési terveket a NIF
Zrt. elkészíttette, és akkor vált biztossá,
hogy a beruházáshoz és a kisajátítási eljárás megindításához a TSZT és az SZT
módosítása is elengedhetetlen, ugyanis
a jelenlegi szabályozási útvonal némileg
eltér a végleges útépítési tervekben szereplő kisajátítási útvonaltól.

Mégsem szervezik át a városi cégeket
A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a Szentendrei Kulturális Központ
nKft., valamint a Szentendre és Térsége
TDM nKft. átszervezési döntésről szóló
121/2021. (IV.28.) számú határozatát. A
döntés indokául az szolgált, hogy „a 2021
szeptemberére kialakult helyzetben az
átszervezés megvalósítása nem célszerű
és irreálisan magas költségek mellett lehetséges”. Alapvetően két okot jelölt meg
az előterjesztés a döntés alátámasztására.
Az egyik az, hogy mindkét cég működéséhez szükséges pályázati források bevonása is, ám ennek sikerességét veszélyeztetné az összevonás, hiszen mind az
elnevezés megváltozása, mind a korábbi
referenciák elvesztése akadályát képezné
a pályázati pénzek elnyerésének. A másik

Rendkívüli támogatás igénylése
Elfogadta a képviselő-testület, hogy
Szentendre Város Önkormányzata tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtson be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter felé.
Erre a 2021. évi központi költségvetésről
szóló törvény ad lehetőséget, mely szerint az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata 6 000,0 millió
forint, azaz hat milliárd forint. A támogatás
mértékét egyedi felülvizsgálat alapján a
megpályázott összeg keretein belül a fent
említett miniszterek állapítják meg legkésőbb 2021. december 10-ig. Az előterjesztés indoklása szerint Szentendre Város
Önkormányzata a 2021. évi költségvetésről

Frissített általános iskolai körzetek
Október 15. napjáig kérte a Váci Tankerületi
Központ tankerületi igazgatója Szentendre
Város Önkormányzatának jelzését, hogy
a 2021/2022. tanévre irányadó általános
iskolai felvételi körzethatárokat fenntartja-e. A képviselő-testület döntése alapján
az önkormányzat az alábbi változtatásokat
kéri a 2022/2023. tanévre.
A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium felvételi körzetébe
kerüljön: Kőzúzó köz, Tölgyfa köz, valamint a Tölgyfa utca teljes terjedelemben. A
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
felvételi körzetébe kerüljön: Bükkös köz,
Eperfa tanya, Fülöp tanya, Liget utca, Névtelen utca, Vetés utca. Az Izbégi Általános
Iskola felvételi körzetébe kerüljön: Egres

ok pedig anyagi természetű, ugyanis figyelembe véve egy májusban érkezett Nem-

szóló rendelete második módosítása során a közhatalmi bevételek előirányzatát

köz, Nyerges utca, továbbá a Szilva utca
elnevezést cseréljék Szilva közre.
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Szentendre Város Önkormányzata október 13-án tartotta meg a havi testületi ülését.
Az alábbiakban a fontosabb döntésekről adunk hírt.

Visszatekintés a 2021-es évre
2021. október 4-én a Szentendre és Vidéke szerkesztősége felkereste városunk önkormányzati képviselőit, hogy az önkormányzati választások második évfordulója alkalmából
számoljanak be olvasóinknak arról, hogy mely eredményükre a legbüszkébbek, illetve,
mely tervüket nem sikerült megvalósítaniuk, de fontosnak tartják annyira, hogy a jövőben
is törekednek majd annak megvalósítására.
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Pál Gábor, 1. sz. választókerület
A belvárosban még a munka elején vagyunk.
Az eddigi legnagyobb és az egyik legfontosabb fejlesztésnek a belvárosi csapadék- és
szennyvíz-rendszer szétválasztásának első
ütemét tartom. A belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűtlensége évtizedes, súlyos
problémája Szentendrének. Az egyesített
szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer elavult és túlterhelt. A Bogdányi utca és
térségét érintő beruházásra 420 millió forintot kellett előteremtenie a városnak és ettől
még sajnos nem szűnik meg a dunai szenny
vízbeömlés sem. A belváros többi részén is
el kell végezni a rendszer szétválasztását,
valamint egy új szennyvíz gerinchálózat kiépítésére lenne szükség egészen Visegrádig.
Ezekkel kapcsolatban parlamenti költségvetési módosító indítványokat nyújtottam
be képviselőkön keresztül – hiszen csak
az állami Vízművek fejlesztésre fordítható
keretének emelésével lehetséges –, ám a
kormánytöbbség leszavazta a javaslataimat. A csapadékberuházás mellett büszke
vagyok számos kisebb, ha úgy tetszik csipcsup probléma felszámolására, bár az is igaz,
hogy sokszor engem idegesít a legjobban a
kivitelezések időbeli lassúsága, elhúzódása. Nagy eredménynek tartom a városrészi
költségvetés elindítását a lakosság bevonásával, a szentendrei önkormányzat átlátható
gazdálkodását, a korrupció és urambátyám
rendszer felszámolását és, hogy valóban
közvetlenül tartom a helyi polgárokkal a
kapcsolatot.
Még nem sikerült megvalósítani, de továbbra
is törekedni fogok a lakópark-stop bevezetésére, a belvárosi utak felújítására és az átmenő autós forgalom fokozatos kiszorítására a
centrumból.
Annyi alkalommal módosították az utóbbi
években az építési jogszabályokat a parlamentben, hogy jelenleg egyik önkormányzat sem képes megakadályozni a megfelelő
infrastruktúra nélkül épülő társasház- és
lakópark-beruházásokat. Szóval vissza kell
adni a városoknak a kormányhivatalok alá
rendelt építéshatóságot, és a felsőbb jogszabályi környezetet úgy kell megváltoztatni, hogy egy településnek beleszólása
legyen abba, mi épülhet és mi nem a saját
közigazgatási területén. Véget kell vetni az önkormányzatok kivéreztetésének,
nemhogy elvonni és csökkenteni, hanem a
növelni kell a települések bevételi lehetőségeit, országosan igazságos támogatási
és pályázati rendszerre lenne szükség, s
akkor érdemi útfelújítások indulhatnának a

Magyar Judit, 2. sz. választókerület
Sok apró eredményt sikerült elérnem az elmúlt évben. Ezekről számot is adtam a választóknak az őszi lakossági fórumsorozat
szórólapján és az utcafórumokon. (Például:
mobilkamera telepítése a Dera-patak partjára az illegális hulladék felszámolása érdekében; pollerek áthelyezése a Római temető
utcában a gépjárművel való megfordulás
könnyítése érdekében; rövid parkolási zóna
kialakítása a Pannónia utcai óvodaközpont
előtt; Vigyázz ránk! Lassíts! táblák elhelyezése az Ericsson játszótér környékén; a kertvárosi rész forgalmi övezeti besorolásának
megváltoztatása; korlát kiépítése a Pannóniatelep HÉV-megálló lépcsője mellé; pollerek
telepítése a Dózsa György úton; a szabálytalan parkolás megakadályozására a Telep
utca magasságában; a Telep utca-Pannónia
utca kereszteződésében forgalomtól elzárt
terület felfestése a könnyebb befordulás érdekében; a Nádastói csatorna mederkotrásának elindítása.) Vannak olyan megoldások
ezek között, amelyek sajnos nem véglegesek, mert folyamatos figyelmet, reagálást
igénylő kihívások. Ilyen például az illegális
szemétlerakás, ami nem csak a mi körzetünkre jellemző.
A legbüszkébb arra vagyok, hogy kialakult
egy élő kapcsolat a lakókkal. Bizalommal
keresnek kisebb-nagyobb megoldásra váró
problémáikkal, és én is számíthatok rájuk,
ha szükséges. Ezt tartom igazán fontos elért
eredménynek.

Drávucz Zsolt, 3. sz. választókerület
Mikor a Vasúti Villasor és a környékén lakók
önkormányzati képviselője lettem, kérdést
intéztem a Városfejlesztési Irodához, hogy
milyen előirányzott fejlesztések várhatóak a
körzetben. Azt a választ kaptam, hogy a már
félig leaszfaltozott Nagyváradi utca útburkolati és járda felújítási tervezési munkálatai folytatódhatnak a 2020-as évben. Ennek
tervezésével végül sikerült előrelépni oly
mértékben, hogy a Debreceni utca Szatmári
utca felé eső szakaszát is bevontuk a tervezési folyamatba, és ennek első körös felújítási
tervei már el is készültek.
Feltérképezve a környező utcák lakosainak
igényeit és anyagi erőforrásait, szorgalmaztam a Debreceni utca fennmaradó szakaszának aszfaltozási tervezésének megindítását:
a lakosokat is bevonva pályázunk az 1+1 program útfejlesztési lehetőségére. Hasonlóan
járunk el a Nagybányai utca esetében is, bár
ott ezidáig még nincs egységes lakossági
akarat a fejlesztésről.
Sajnos a tavalyi covid helyzet és az azt követő
állami megvonások sok más önkormányzathoz hasonlóan, negatívan érintették Szentendre város költségvetését is. Ezért további
úthálózati fejlesztés ezidáig elmaradt, de ígéretet kaptam rá, hogy a jövő évben folytatni
tudjuk ezt a megszakadt folyamatot.
A koronavírus-járvány első hullámaiban
önkormányzati segítséget nyújtottunk a
nyugdíjasok ingyenes melegétel ellátásában. Magam is napi rendszerességgel, aktív
szerepet vállaltam az ételkihordásban. Erre a
tevékenységemre ma is szívesen és büszkén
gondolok vissza.
Ebben az évben a covidon kívül egy másik
szomorú esemény is történt, tavasszal leégett
a központi Spar üzlete, ezzel nehéz helyzetbe
kerültek a környéken lakók – elsősorban a
kismamák és nyugdíjasok –, akik elvesztették
a gyalogosan elérhető egyetlen bevásárlási
lehetőségüket. Ingyenes bevásárló buszjáratokat szerveztünk, amely hetente többször

Sajnos a forráshiány a körzeti munkára is rányomja a bélyegét. Nagyobb fejlesztéseket,
beruházásokat nem tudtunk megvalósítani.
Fontos lenne a járdák, utak megújítása, a
nyílt csapadékvíz-elvezető árkok befedése
Pannóniatelep kertvárosi részén, a csapadékvíz elvezetésének megoldása a Római
temető és a Szabadkai utcában, a közlekedés könnyítése a Telep és Pannónia utcákban. A lakossági utcafórumokon felvetett
észrevételek muníciót adnak a következő
időszakra, megjelölve azokat a feladatokat,
amelyek a legaktuálisabbak az adott helyszínen élők számára. A városrészi költségvetés keretében beérkezett, összegyűjtött
javaslatok pedig szinte teljes képet festenek
arról, hogy mit tartanak a legfontosabbnak a
lakók az otthonaik környezetének fejlesztése
érdekében.

jár a Rózsakertből az Intersparba, majd vissza.
Külön köszönet érte a Ford Magyarországnak
és Rózsakert közös képviselőjének.
Városunk megérdemelne a mostani
HÉV-végállomás és Volán- buszpályaudvar
környékén egy elegáns és a mai kornak minden tekintetben megfelelő intermodális közlekedési csomópontot, Szentendréhez méltó
bevásárlási lehetőséggel. Ezt elősegítendő a
pályázati felhíváson már dolgozunk.
Idén első alkalommal valósult meg a városrészi költségvetés is, melynek részeként elkezdhetjük a Vasúti Villasor és Mathiász utca
közti szakasz forgalomtechnikai felülvizsgálatát és megvalósíthatósági tervezését. Az itt
lakók többségének kérése az átmenő forgalom jelentős csökkentése és lassítása.
További megvalósítandó feladat a Kőhegy
bejáratának számító Kálvária út végi parkoló

belvárosban is. Célom, hogy például a Szent
István, Fulco Deák, Tiszteletes, Dézsma utcák normális, egyenletes burkolatot és új
közműveket kapjanak.

Hernádi Krisztina Nóra,
4. sz. választókerület
Örülök, hogy a lakótelep zöldfelületi értékét
folyamatosan tudjuk javítani, az elmúlt évben
mintegy kétszáz fát ültetett a város. Gondozásukat döntően a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi,
a rossz talajminőség és a többéves csapadékhiány miatt sajnos a csemeték egy része
a következő évben pótlásra szorul.
A Kálvária út felújítása után, ősszel a rézsű
beültetése kezdődik évelő növényekkel. A
porterhelés csökkentése miatt a Móricz-parkoló mellett és a Hamvas Béla utcai játszótérnél tervezünk még szintén idén őszre
cserjeültetést.
A Kálvária út végi „buszforduló” melletti
területre dolgoztuk ki egy gyógynövényes
programpark előzetes koncepcióját Hazai
Attila főkertész es Hajdu Zsanett farmakológus biológussal: célunk a természeti értékek közvetítésének és a helyi gyümölcsfajták
megőrzésének igényével a játékos ismeretszerzés és a pihenési-feltöltődési lehetőség
biztosítása volt.
A városrészi költségvetésben a körzet lakói
kiemelkedő arányban vettek részt a város
többi körzetéhez képest, a javaslatok közül a
játszótéri ivókutak kapták a legtöbb szavazatot. A két kút kivitelezése a Szmolnyica és a
Fehérviz utcai játszótéren már csak jövő tavasszal, a fagyok után lehetséges. A Hamvas
Béla utcai játszótér sövénnyel való lekerítése
más költségvetési keretből valósul meg, a
fennmaradt összegből játszótéri elemeket
javítunk és négy padot helyezünk ki.
Remélem, jövőre legalább ilyen kerettel tud
újraindulni a városrészi költségvetés, és ismét aktívan vesznek részt a Püspökmajoron
élők, és újabb problémákat sikerül megoldani közösen.

szerepet játszott a lakók elkötelezett együttműködése.
Sikerült elérni a patakparti földes útszakaszok stabilizálását. A pandémiás helyzet is
közrejátszott abban, hogy a patakparton
– elsősorban a János utcai pékség üzleti
vonzása következtében – egy ideje nagyszámú látogató jelenik meg hétvégenként
a környező utcákban és közterületeken. Ez
jelentős parkolási és közlekedési nehézségeket okoz az ott lakóknak. Több intézkedés
történt az érintett lakosok javaslata alapján.
A megnyugtató és folyamatos megoldást a
kidolgozás alatt lévő új parkolási rend fogja
jelenteni, amely meghatározott idősávban
erősen korlátozni tudja a kijelölt zónába behajtó nem ott lakók parkolását. Ehhez egy
külön adatbázis kialakítása szükséges a zónában lakók járműveiről, ez teszi lehetővé
majd a regisztrált gépkocsik behajtását és
parkolását.
Nagy sikernek vélem a városrészi költségvetés bevezetését. Mindent megteszünk, hogy
a körzet győztes elképzelése – a patakpart
11-es főútnál lévő részének rehabilitációja –
még ebben az évben meg is valósuljon. Ezt a
gyakorlatot a következő években is folytatni
kell, lehetőleg minél nagyobb költségvetési
fedezettel.

Helyes Imre Mihály, 6. sz. választókerület
A 2019. októberi önkormányzati választások
óta eltelt kettő év ígéretesen indult. Széles-

Szűcs Katalin, 7. sz. választókerület
Városi szinten – mint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja, idén márciustól
elnöke – már 2019 végén felhívtam arra
a figyelmet, hogy a be nem fizetett helyi
adók nagysága rohamosan nő és többszáz
millió forintos összeget tesz ki. Mondanom
sem kell, hogy ez az összeg mennyire hiányzott a város költségvetéséből. Ezután
a Bizottságban ezt a kérdést folyamatosan
napirenden tartottuk, elemeztük, és a Hivatalban is megteremtettük a feltételeit a
hatékonyabb adóigazgatási munkának (új
munkatársak, vezető, érdekeltségi rendszer
bevezetésével). Ezen intézkedések, a Hivatal dolgozóinak kemény munkája hatására
idén félév környékén sikerült megfordítani
a trendet: úgy néz ki, megállt az adótarto-

körű lakossági egyeztetés révén sikerült véglegesíteni a Kovács László utca felső részén
építendő járda terveit, valamint a Lévai utca
felújításának befejezési fázisát.
A 2020-as évre tervezett szerény beruházásokat azonban elvitte a 2020 márciusában
kitört járvány, illetve az ennek következtében
kialakult gazdasági visszaesés. Saját bevétel kiesése okán már nem jutott fedezet a
tervezett projektekre. Az egész város nehéz
időszakot élt át, és ennek következményeit
ma is érezzük.
Nagy öröm, hogy az Ijász utca évek óta halogatott felújítása és az ottani csapadékvíz
elvezetése – az érintett lakók és az önkormányzat közös erőfeszítése révén – a megvalósulás fázisába lépett. Ebben jelentős

zások folyamatos növekedése, csökkennek
az adóhátralékok.
A választókörzetben pedig arra vagyok
büszke, hogy a pandémia ellenére egy kis
csapattal karácsony előtt új városrészi hagyományt teremtve két helyen is – a Sztaravoda parkban néhány fa és a Zúzmara utcában a védett gesztenyefa feldíszítésével
– ünnepi hangulatot teremtettünk. Nagyon
sokan örültek ennek és újabb díszeket hozva
maguk is hozzájárultak az ünnepvárás hangulatának megteremtéséhez, melyet ezúton
is köszönök.
A közös gondolkodás egy-egy helyi ügyben
és a közös megvalósítás a legfontosabb érték, erre a jövőben is nagy hangsúlyt fektetek. A városrészi költségvetés intézménye az

első lépés ebbe az irányba, amelynek folytatását és fejlesztését támogatom.
Pilis Dániel, 8. sz. választókerület
A 2021-es költségvetési év folyamán az
egyik legfontosabb eredménynek az általam koordinált Városrészi Költségvetés bevezetését tartom, melynek köszönhetően a
2021-es költségvetési évtől kezdődően az
itt élők fejlesztési javaslatok beküldésével,
valamint azokra történő szavazással dönthetik el, hogy egy-egy városrészben milyen
konkrét fejlesztések valósuljanak meg. Ezzel
a programmal az Ábrányi Emil Program egyik
legfontosabb választási ígéretének megvalósítása indult el. A COVID járvány hatásai miatt választókerületenként csupán 5-5 millió
forintos költségkerettel elindult program
során szerzett tapasztalatok és visszajelzések alapján a programot továbbfejlesztjük,
és szándékaink szerint a költségkeret is évről
évre emelkedni fog. A cél továbbra is a részvételi demokrácia erősítése, valamint a teljes
helyben befizetett építményadó bevonása a
programba.
Legfontosabb feladatnak továbbra is belső
közúthálózatot érintő út- és járdafejlesztéseket tartom. Erre vonatkozó pályázati lehetőségek híján, valamint az önkormányzatnál
maradó adóbevételek központi költségvetésbe vándorló adóbevételekhez viszonyított rendkívül alacsony (10%-nál is kisebb)
aránya miatt az önkormányzat rendkívül nehéz helyzetben van. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének tagjaként a városvezetés mindent megtesz egy igazságosabb
adómegosztási politika megvalósulásának
ösztönzése érdekében, de ettől függetlenül
is folyamatosan keresi az útfejlesztésekre
fordítható források megteremtésének lehetőségét. Az útfejlesztések elősegítésének érdekében létrehozott 1+1 program keretében
a felújítandó utcában lakók is aktív szerepet
vállalhatnak az útfejlesztések (vagy bármilyen egyéb közterület-fejlesztés) soron kívül történő megvalósításában. Ezt a Képviselő-testület legutóbbi döntése alapján az
önkormányzat további építményadó-kedvezménnyel is támogatja.
Lang András, 9. sz. választókerület
A Kulturális Bizottság vezetőjeként örülök,
hogy a kulturális cégek élére érkezett új
vezetőket a testület egyhangú támogatása
mellett választottuk meg.
A kulturális és turisztikai cégeink vezetői a
saját területükön kiváló szakemberek, akik
az általam vezetett rendszeres egyeztetéseken nagyon sikeres gyakorlati együttműködéseket valósítanak meg. Ebben a keretben
jött létre többek között az idei Gyereknap,
a Szentendrei Teátrum, a Szentendre Éjjel-Nappal, valamint a Bor és Jazz fesztivál és
az először megrendezett Nyitott Templomok
Hétvégéje is.
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rendbetétele, szemeteskukák telepítésével,
valamint a Rózsakert melletti parkoló akadálymentesítése.

Körzeti képviselőként a napi ügyek vitele
mellett, több olyan régen „beragadt” ügyet
sikerült előremozdítani, melyek fontosak a
helyben lakók számára. Ilyen például a szarvashegyi földutak karbantartása, a Bolygó
utcával szomszédos ipartelep hangkibocsátásának normalizálása vagy az Egres úti
eltömődött vízelvezetés kitisztítása.
Külön öröm számomra, hogy a Barackos úti
régi buszfordulónál található tér felvehette
Dragon Pál egykori képviselőnk nevét, és így
is őrizhetjük emlékét.
Nagy álmom, hogy az összes utat leaszfaltozzuk a körzetemben és mindenhol megoldódjon a csatornázás. Kulturális területen
pedig szeretném, ha elindulhatna egy szentendrei művészeti felsőoktatási intézmény
előkészítése.

− részt veszünk a képviselőtestületi- és bizottsági üléseken, amikre minden alkalommal felkészülten érkezünk.
− A lakosságtól felénk irányuló kérdéseket,
problémákat továbbítjuk a megfelelő városi
bizottság, a jegyző, a polgármester felé, segítjük megoldásukat.
− A városi kulturális és egyéb rendezvényeken, nemzeti ünnepeken, versenyeken képviseltetjük magunkat, ott vagyunk mindig szinte
teljes létszámban.
− A Szentendrén működő egyesületek munkáját figyelemmel, és aktívan követjük, segítjük.
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FIDESZ frakció
A helyi politikában két nagyon fontos, meghatározó fogalom az esélyegyenlőség és a
demokrácia, vagyis mindenki meghallgatása, más vélemény megfontolása, döntésbe
emelése.
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód jegyében idén valamennyi önkormányzati képviselőt megkeresett a
Szentendre és Vidéke városi újság, hogy
képviselői beszámolót kérjen az újság által
megjelölt szempontok alapján. Ez azért is
fontos, mert sajnos a képviselő-testületi
üléseken a megszólalás és a véleménynyilvánítás kereteit egyre inkább szűkíti a
polgármester.
Szentendre Város képviselő-testülete tizenöt
fős a polgármesterrel együtt. Szentendrén
a döntéshozók között tíz fő körzeti képviselő, négy fő kompenzációs listáról jutott be a
döntéshozó testületbe, azaz körzettel nem
rendelkező képviselő. A 2019-es önkormányzati választás óta a következőképpen alakult
a képviselők összetétele Szentendrén: tíz
körzeti képviselő TESZ által delegált, közülük
egy képviselő, dr. Almási Csilla 2020-ban lemondott mandátumáról, a vészhelyzet miatt
a 10. számú körzet képviseletére mindezidáig

Több olyan polgármesteri előterjesztés, városi
kérdés volt ebben az időszakban is, amelyekben ellenvéleményt fogalmaztunk meg a várost vezető többséggel szemben:
− Covid járvány után a piac mielőbbi elindítását fogalmaztuk meg, ahogy a jogszabályok
lehetővé tették azt. Immár egy éve próbáljuk
elérni, hogy a korábbi piacüzemeltető 2.6 millió Ft-os tartozását, melyet a város felé felhalmozott, a városvezetés behajtsa.
− Nem értettünk egyet azzal, hogy a vészhelyzet idején egyéni polgármesteri döntéshozatallal történt az ingatlan törzsvagyonból
kiemelés és eladásra meghirdetése, úgy, mint
a régi Egészségház és a Bogdányi utcában a
Libás ház.
− Nem értettünk egyet a vészhelyzet alatti
önkormányzati intézmények átszervezésének
szándékával – Kulturális Kft, TDM, Szentendrei
Teátrum, P’Art mozi esetében, hangot adtunk
ellenvéleményünknek szakmai és jogszabályba ütköző okok miatt, nem hiába, hiszen
most, 2021 októberére visszavonásra került a
korábbi polgármesteri javaslat.
− Nem értettünk egyet azzal, hogy egy TESZes képviselő plágium ügyének nem lett következménye. Az illető Szentendre klímastratégiáját úgy írta meg – megtévesztve a testületet
–, hogy egy budapesti stratégiát másolt le,
több helyen szóról szóra.
− Nem értettünk egyet a változtatási tilalom
elrendelésével Szentendrén, mely nem csak a
gombamód szaporodó lakóparkok építését, de

nem történt időközi választás kiírása, így tizennégy főre csökkent a képviselő-testület
létszáma.
A képviselő-testületben négyen: Boda Anikó, Kiss Károlyné, Laárné Szaniszló Éva és
jómagam, Zakar Ágnes FIDESZ-es képviselők
alkotunk egy csoportot, kisebbségben a
többségi TESZ-es városvezetéssel.
Az elmúlt évben összhangban döntöttünk
több kérdésben:
− Intézményi vezetők személyéről, mint pl.
a Szentendrei Teátrum, Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár igazgatójáról.
− Pest megyei kitüntetésre is tudtunk egységesen javaslatot tenni, illetve több szentendrei kitüntetésnél is egyetértés volt a testületben.
A képviselő-testületben a város minden polgárát képviselve

a legegyszerűbb építkezési munkákat is gátolná Szentendre területének hatvan százalékán.
− Nem értettünk egyet a városházi tudósításokat közvetítő Szentendre TV karzatra küldésével.
− Tiltakozásunkat fejeztük ki a TESZ-es többség SZMSZ módosításának azon döntése
ellen, hogy az ülést záró Egyebek napirendi
pontot két percre csökkentették, ami a véleménynyilvánítás jogát korlátozza a szentendrei Városházán. Arról nem is beszélve, hogy
az SZMSZ megírását a Transparnecy Internationalre bízta a városvezetés, amiért 4 millió
forintot fizettek ki.
− Többször felhívtuk a városvezetés figyelmét a választási programjuk, az Ábrányi Emil
program teljesítésére, a leírtak betartására,
az ígért zöldhullám helyett közlekedési káosz
van minden reggel a városban.

− Többször felhívtuk a vezetés figyelmet a
rendszeres lakossági tájékoztatásra, a részvételi demokrácia alkalmazására. Számos
döntést az ígért széles körű konzultáció
helyett a városvezetés a lakosság bevonása
vagy tudomása nélkül hoz meg.
− Felhívtuk a városvezetés figyelmét a városrészi költségvetésben fellelhető ellentmondásokra, arra, hogy egy körzet hátrányba
került a költségvetésnél. Úgy tűnik, hogy a
városrészi költségvetés megalkotásánál a
lakossági szavazásba Szentendrén kívüliek
is leadhatták voksukat. Ennek tisztázására
interpellációt fogalmazott meg képviselőtársunk.
Boda Annamária
Több kezdeményezés élére állt, önkéntes
társaival társadalmi munkában idén is virágosítottak a Fő téren és az Orbán keresztnél.
Szociálisan rászoruló családokat, ügyeket és
a Szent Erzsébet Karitászt támogatja évek
óta. A Szentendre Gyökerei Egyesület vezetőjeként több városi programba, helytörténeti
versenybe, városszépítésbe bekapcsolódott.
Kiss Károlyné Györgyike
Lépéseket tett a közterület rendjéért a Püspökmajor lakótelepen. Kezdeményezésére
javították meg a közvilágítást több helyen
a lakótelepen, felajánlott a főkertésznek
hét előnevelt kis tuját, és ültetésükben,
után-gondozásukban is részt vett. Kezdeményezte a Bükkös parti piac közkútjának
javítását.
Laárné Szaniszló Éva
Segítséget nyújtott lakossági tiltakozás ellenére beüzemelt pismányi adótorony felállításának megakadályozásában, a városvezetés
hibáinak feltárásában. Ebben az ügyben és
több lakosság által kezdeményezett kérdésben interpellációt intézett a polgármester
felé sürgetve a megoldást.
Zakar Ágnes
Kezdeményeztem a Templomdombi Általános Iskola testnevelésóráinak megtartását
az új Ferences Gimnázium sportcsarnokban, mely a Ferences rendnek köszönhetően meghallgatásra került, az ügy folytatása
ígéretesen alakul, köszönhetően a Váci Tankerületi Központ és a Ferences rend várható
együttműködésének. Az izbégi sporttelep
pályázatával kapcsolatban intéztem hivatalos kérdéseket a területet képviselő alpolgármesterhez és a városvezetéshez eredménytelenül; a futballista gyerekek (korábbi
SZVSE játékosok) jelenleg kiszorultak az izbégi pályáról.
Mind a négyen képviselők a jövőben is törekedni fogunk arra, hogy a hozzánk forduló
szentendreieknek segítsünk, és az esélyegyenlőség és demokrácia ne csorbuljon
városunkban.
(lejegyezte: Zakar Ágnes)

Minden szerencsésen alakult

Hogyan értékeli az első szentendrei év
adát?
Ahhoz képest, hogy a májusi kezdés milyen kevés időt biztosított a felkészülésre, azt gondolom, sikeres évadot zártunk.
Meglepett és jól esett, hogy több alkalommal is megszólítottak például a kompon, vagy a cukrászdában, és gratuláltak
a darabokhoz. Azt is megfigyeltem, hogy
a törzsközönség is kialakult, ez nagyon
örömteli volt számunkra. Nagy köszönettel tartozom Prosek Zoltánnak, a Ferenczy
Múzeum igazgatójának, valamint csapatának, hiszen ők voltak a nyári produkcióink házigazdái, és fantasztikus segítséget
nyújtottak.
Mik a tapasztalatai? Mi az, amit jövőre is
mindenképp így csinál majd, és mi az,
amin változtatni szeretne?
Megítélésem szerint színes programot
állítottunk össze, amelyben mindenki találhatott kedvére valót, és ezt a „színességet” mindenképp szeretném tovább vinni.
Fontos tapasztalat, hogy egy-egy produkcióról jobban ki kell derüljön, hogy kinek
szól, avagy milyen típusú közönségnek fog
örömet szerezni. Ez praktikusan azt jelenti,
hogy szeretnénk mind strukturálisan (pl.
egy adott időszakban játszva), mind kommunikációban elválasztani a populárisabb
előadásokat a kortárs vagy alternatív daraboktól.
Ami a helyszínt illeti, jövőre az a terv, hogy
egyes zenei programok a MűvészetMalom
helyett a Barcsay udvarban kapnak majd
helyet, és továbbra is ambícióm, hogy más
szentendrei helyszíneket is bevonjunk. Ebben egyébként kíváncsian várom a helyiek
ötleteit is.
Ha az aktuális jogszabályok lehetővé teszik, mindenképp szeretném a nézőteret
bővíteni. Jó lenne, ha jövőre a saját bevételeink erősödni tudnának, mert idén
erősen ki voltunk szolgáltatva a pályázati
pénzeknek
Mi az, amit idén nem tudott megvalósítani?
Azt az ötletemet, ami a szabadidő eltöltésével – biciklizés, kajakozás, lovaglás,
kirándulás – ötvözte volna a kultúrát, a
művészekkel való személyes találkozást.

A 2021. évi Szentendrei Teátrum számokban
Bevétel: mintegy 10 millió forint
Előadások száma: 28 esti előadás (ebből az utolsó Hat tánc című elmaradt),
4 gyermekelőadás, 27 produkció
Nézők száma: 4707 fő
Szentendrei nézők száma: kb. 3060 fő

Fotó: Deim Balázs

Ezzel még adós vagyok, de idén nem álltak
úgy a csillagok, hogy mindez elinduljon.
Továbbá nagyon szeretnék minél több
saját produkciót, amelyeket mi hozunk
létre, és csak itt láthatóak. Ebben egyébként most ősszel meg is tesszük az első
lépést a Szamos Cukrászdában bemutatásra kerülő Karinthy Ferenc: Dunakanyar
című darabbal.
Mindezeken túl vannak a fejemben olyan
színházi előadások is, amelyek klasszikus
darabok, de mai értelmezésben az egyes
felvonások különböző szentendrei ikonikus
helyszíneken kerülnek majd bemutatásra,
a közönség pedig a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjeiről már jól ismert papírszéken ülve tekintheti meg őket. Összességében minél performatívabbá és színesebbé
szeretném tenni a nyári programokat.
Milyen mértékben tekinti sajátjának az
elmúlt évadot, hiszen több darabot is
„örökölt” az elődjétől, Vasvári Csabától?
Azt kell mondjam, teljes mértékben magaménak érzem. Annak ellenére is, hogy
nyilván nem volt valamennyi darab az én

ízlésem szerinti, de mégis, mindegyik nagyon magas minőséget képviselt. Sőt, be
kell vallanom, van bennem egy kis szorongás, hogy felül tudom-e majd mindezt
múlni, ugyanis ezen a nyáron minden szerencsésen alakult. Betegesen maximalista
vagyok, mindig az érdekel, hogy mit lehet
másképp, vagy jobban csinálni.
Friss hír, hogy a Teátrum végül nem válik
ki a Szentendrei Kulturális Központból. Ön
hogyan látta, látja ezt a kérdést?
Én mindig is együttmaradás-párti voltam,
viszont ez akkoriban volt a napirenden,
amikor épphogy megválasztottak, és igazán nem láttam át a helyzetet, vagyis ez
inkább megérzés, mint tapasztalat volt a
részemről. De végül a nyár bebizonyította,
hogy jól együtt tudunk működni, és nagyon nagy perspektívát látok abban, ha a
közművelődési és a művészeti intézmények még jobban összehangolják a tevékenységüket és programjaikat. Az együtt
maradás nem mellesleg a pályázati források szempontjából is jó döntés.
Jelenleg zajlik a 2022. év tervezése, és már
magam is sokat gondolkodom azon, hogy
a Szentendrei Kulturális Központtal való
közös munka miként tud majd még színesebb és eredményesebb lenni.
Kikből áll a Teátrum stábja?
Talán a Szentendre és a Vidéke olvasóinak nem kell mondani, hogy a Teátrum
szíve-lelke immár több évtizede Kiss Zsuzsa, kulturális menedzser. Nagy boldogság
számomra, hogy megismerhettem, és azt
kell mondjam, jelenleg is ő a kulcsfigura a
munkánkban. Segítségemre van továbbá
egy másik ikonikus alakja a szentendrei
kulturális életnek, Kurdics Valéria személyében. Én pedig egy további, országos
kommunikációban jártas munkatársat
hoztam a csapatba, Lencsó Ritát, aki be
is váltotta a hozzá fűzött reményeimet.
Mellettük projektmenedzserek, alkalmi
megbízással dolgoztak nekünk, de jövőre
meglátjuk, hogy a Kulturális Központ munkatársai többet tudnak-e majd nekem segíteni. Ez alapvetően a programjaink ös�szehangolásától függ. Mindenesetre nem
tervezek stábot bővíteni.
-gs-
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A Szentendrei Teátrum augusztus 28-án zárta 52. évadát. Lőrinczy György
májusban pályázat útján nyerte el a nagy múltú színház vezetői székét,
a Szentendre és Vidéke pedig kíváncsi volt arra, milyen tapasztalatokat
szerzett és hogyan érzi magát a nyári szezon végén.

Egy kivételesen összetartó család
Szeptember 17-én meghitt ünnepség keretében avatták fel a régi
pismányi buszfordulónál a dr. Dragon Pál volt országgyűlési és helyi
önkormányzati képviselőről elnevezett teret. A téravató apropóján
egyik testvérével, Dragon Józseffel beszélgettünk.
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Mióta él a Dragon család Szentendrén?
Az Alföldről, Csongrádról származunk.
Édesapámnak volt egy bazárja, amit kifosztottak a szovjetek, és egy jobb élet
reményében „menekült” Szentendrére.
1949-ben elcserélte a birtokát egy boldogtanyai kis parasztházra, ahová aztán
én is születtem. Sajnos hamar kiderült,
hogy rossz megállapodást kötött, mert a
hegy megcsúszott, azzal együtt a ház is. Az
állam egy külföldre menekült Horthy katonatiszt pismányi lakását utalta ki nekünk,
amelyhez földbirtok is tartozott, és ami el
is tartott bennünket úgy, hogy míg édesapám dolgozott (a budapesti földalatti épí-

Hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára?
Csak szép emlékeim vannak! Édesanyám
nagyon szeretett olvasni. Nem volt villanyunk, esténként a sparhelt fölé akasztott
egy petróleumlámpát, és meséket mondott nekünk. Mi pedig boldogok voltunk.
Az az élet csodálatos volt! Mi gyerekek
akár két nagy kaviccsal is eljátszottunk –
az egyik volt az anyakoca, a másik az apa,
a kiskavicsok pedig a malacok.
Rengeteg gyümölcsöt ettünk. Vasárnaponként pedig misére jártunk, amihez
szintén szép emlékek kötnek bennünket.
A hálószobánk csak ágyakból állt, a három
ágyban pedig hat gyerek aludt.

Abban a kis hálószobában úgy
összekovácsolódtunk, hogy a Dragon család
egy kivételesen összetartó család lett.
tésén, majd bolgárkertészként egy TÉESZben, később pedig a papírgyárban), addig
édesanyám háztartásbeli maradhatott, és
művelte a kertet, állatokat gondozott.
Már kiskorunkban belénk nevelték a föld
és az állatok szeretetét, hatan voltunk testvérek és amint lehetett, már mi is dolgoztunk a ház körül.

Ha kilukadt a cipőnk, apukánk megtalpalta,
de ha kellett egy szék, ő maga készített
egyet, amikor pedig kilyukadt édesanyám
fateknője, beragasztotta. És bennünket is
megtanított mindenre, amit a ház körül el
tud végezni az ember.
Én azt hiszem, hogy a meseolvasások
alatt, és abban a kis hálószobában – ahol

Dragon József a téravató ünnepségen | Fotó: Bellai László

szorosan együtt aludtunk – úgy összekovácsolódtunk, hogy a Dragon család egy
kivételesen összetartó család lett – mind
a mai napig ott vagyunk egymás számára,
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is.
Több helyen is írtak már arról, hogy a család részvétele az 1956-os eseményekben
meghatározta bátyja, Pál későbbi munkásságát. Pontosan mi történt ‘56-ban?
A legidősebb bátyánk, Sándor akkor volt
tizenhat éves. Olvasott gyerek volt, iskola-első, és akkor ő úgy ítélte meg, hogy a
Rákosi diktatúrát nem lehet tovább elszívelni, ezért úgy döntött, hogy egy autóbusszal ő is bemegy Pestre harcolni. Apukám viszont annyira féltette, hogy – itthon
hagyva öt másik gyerekét – elkísérte, mert
az ő lelke is azt sugallta, hogy megérett az
idő a változásra. Azonban nem jutottak tovább a szovjet laktanyánál, ahonnan kilőtték az autóbuszt. A laktanyával szemben
akkoriban kukoricatábla volt, s édesapám
katonaviselt ember lévén vezényelte a fiatalokat – hasaljanak, kússzanak és tűnjenek el a kukoricásban.
Mi történt a forradalom leverése után?
A bátyám hamar felismerte, hogy megtorlások jönnek, és még időben elhagyta
az országot. Nem szólt senkinek, de egy
testvérét el akarta vinni magával. Először
Palit próbálta, aki viszont határozottan ki-

A Dragon házaspár: Ágnes és Sándor

Esténként már ő mesélt nekünk – Rákócziról, Thökölyről, Esze Tamásról, a nagy
magyar királyokról, és sugárzott róla,
hogy akiről mesél, az ott él az ő szívében.
Nem véletlen, hogy később a Petőfi Hagyományőrző Egyesületben is számtalan
előadást tartott.

el, én pedig az építőiparban találtam meg
a helyem. A szüleim arra törekedtek, hogy
minden gyereknek legyen minél előbb egy
szakmája, hogy pénzt tudjanak keresni.
De Pali nem érte be ennyivel. Elvégezte a
gépipari technikumot, vállalkozó lett, politikát és újságírást tanult, majd évekkel ké-

Pali előtt mindig is az a cél lebegett, hogy
legyenek a történelemben olyan emberek,
akik az országot jobbá tudják tenni.
A testvérek közül végül ki milyen szakmát
választott magának?
Pali fémesztergályosnak tanult, az öcsém
felvonószerelő lakatosmesternek, majd vállalkozó lett, a nővérem a kalászi szövőgyárban tanult szövőnőnek, a húgom a leányfalui polgármesteri hivatalban helyezkedett

Dragon Pál
1945-ben született Csongrádon.
1962-ben fémesztergályos szakképesítést szerzett.
1987-ben részt vett a Lakiteleki találkozón, majd 1988-ban belépett az akkor még
mozgalomként működő Magyar Demokrata Fórumba. Ugyanebben az évben részt
vett a Független Kisgazda Párt (FKgP) megszervezésében, a párt tagja és főtitkár-helyettese lett.
1990-ben az FKgP listájáról jutott be az Országgyűlésbe.
1992-ben Torgyán József nyomására kizárták a pártból.
1994-ben nem szerzett mandátumot. A Kapu című folyóirat gazdasági rovatának
újságírója.
1995-től jogot tanult.
1996-ban belépett az MDF-be.
1998-2010. önkormányzati képviselője a Szentendre 10. számú választókörzetnek
2008-tól az MDF Pest megyei elnöke.
2009. február 14-től újra országgyűlési képviselő.
A 2010-es országgyűlési választáson a Pest megyei 11. számú választókerületben
indult jelöltként. Két nappal a választások előtt több egymást követő infarktus miatt
életveszélyes állapotban kórházba szállították. Nyolc nappal később, 2010. április
17-én éjjel a kórházban elhunyt.
2010-ben posztumusz Pro Urbe Szentendre Emlékérmet kapott.

sőbb a jogi egyetemen doktorált. Végül én
is vállalkozó lettem, de tovább nem erőltettem magam, mert annyi munka volt, hogy
ki sem látszottunk belőle. Szentendre már
akkoriban is őrült módon épült…
Ugyanakkor a Szentendre Kistérségi
Ipartestület elnökeként hosszú éveken
át hatalmas szerepet vállalt abban, hogy
képviselje a szakmákat, és megőrizze
azok becsületét.
Huszonöt éven keresztül töltöttem be az
elnöki posztot. A ‘90-es években szembesültünk azzal, hogy nincsen elég szakmunkás, ezért elindítottunk a megyében
egy olyan programot, amelynek keretében
évente összehívtuk a környékbeli iskolák
végzőseit, hogy hét-nyolc szakmát bemutassunk nekik. Sokáig erősen bíztam abban,
hogy a szakmunkások egy nap visszanyerik
a becsületüket, és nem másodrendű munkaerőként néz majd rájuk a társadalom. Ez
legnagyobb sajnálatomra a mai napig nem
történt meg, és talán az volt a legnagyobb
baj, hogy a szülők elkezdték szégyellni, ha
a gyerekük „csak” egy szakmát tanult.
Az építési vállalkozása számtalan helyi
projektben is részt vállalt. Tud mondani
példákat?
A sok családi ház kivitelezésén túl, több
éven át voltunk a karbantartó brigádja az
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jelentette, nem hagyja el a hazáját. Akkor
úgy döntött, hogy engem visz el. Már föl
is szálltam vele a hévre, ahol viszont találkozott egy korabeli sráccal, aki kérdezte
tőle, hogy hova megy, mire ő csak annyit
mondott, hogy „megyek ki”. A fiú azt válaszolta, „megyek én is veled, de a kissrácot
ne hozd”. Én akkor hét éves voltam, és úgy
éreztem, hirtelen mindketten mérgesen
néznek rám. Már indult a hév, amikor az
utolsó pillanatban leugrottam, és itt maradtam. Este, sötétedés után anyukám
kérdezgetni kezdte, hogy vajon a Sanyi
miért nem jött még haza, és amikor Pali
csak annyit válaszolt, hogy elmaradt egy
barátjával beszélgetni, apukám már sejtette, hogy miről van szó.
Miként alakult Dragon Sándor sorsa?
Gyűjtőtáborba került Ausztriában, s mivel
kiskorú volt, végül egy német katonatiszt
családja fogadta be. Először akkor találkoztunk vele újra, amikor Kádár amnesztiát
hirdetett az ‘56-osoknak. Ma nyolcvanegy
éves, Landshutban, Németországban él.
Hogyan folytatódott ezután a Dragon család szentendrei élete?
Pali maradt itt legidősebb testvérként,
és mi mindannyian felnéztünk rá. Sikeres
bokszoló volt, országos serdülőbajnokságban első díjat is nyert. De a legjobban
a történelmet és a földrajzot szerette.
Annyira, hogy mindennek utána olvasott,
sőt, előre tanult. Egyszer megbetegedett
a történelem tanár, mire Marosvölgyi Lajos
bácsi (Marosvölgyi Lajos, Móricz Gimnázium
történelem és magyar tanára, 1972-1985.
tanácselnök, 1985. Szentendre Város Díszpolgára – a szerk.), aki az osztályfőnöke
volt, azt mondta, „semmi gond, Pali majd
megtartja az órát”, és meg is tartotta.
Ahogy pedig nagyobbacskák lettünk,
édesanyánk meséinek világából Pali átvezetett bennünket a történelem világába.
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iskolai gondnokságnak, részt vettünk a
Bimbó és a Hold utcai óvodák építésében,
dolgoztunk a múzeumi igazgatóságnak,
illetve a katolikus egyháznak is segítettünk, ahol tudtunk – a ‘80-as évek elején
például mi végeztük a Péter-Pál templom
tatarozását.
Mit jelent önnek Szentendre?
Szentendrét mindig szerettem! Persze
gyerekkoromban még egészen más arca
volt a városnak – imádtuk bebarangolni
a sikátorait, a zegzugait. Az emberek a
belvárosban is állatokat tartottak, csordát
hajtottak ki a Fő térről a legelőre, ami a mai
Kálvária tér, anno a Hősök tere volt. Lovas
kocsival hordták a tűzifát, a szenet, a Tüzép
akkoriban a Vasúti Villasoron volt.
Milyennek látja a mai várost?
Tudom, hogy mindennek fejlődnie kell,
de hogy őszinte legyek, én nem engedtem volna meg ekkora növekedést. Ez
alatt elsősorban a társasházak építését
értem. Én arra törekedtem volna, hogy
Szentendre kertvárosias jellege mindenhol megmaradjon, s ha pedig „széthúzzuk” a várost, akkor legalább minden
nagyobb körzetben létesüljenek kisebb
centrumok, hogy az alapvető szolgáltatások igénybevételével ne csak a belvárost
terheljük. Ma már látjuk, hogy Szentendre
túlnépesedett, ezt pedig az infrastruktúra
nem bírja el – és nem csupán a közlekedésre gondolok, hanem az ellátó intézményekre is.
Nagy baráti köröm van, és sokat beszélgetünk erről a problémáról. Azt gondoljuk, hogy egy megoldás maradt, aminek
a realitása viszont eléggé valószínűtlen,
ez pedig a földfelszín alatti közlekedés,
lehetőség szerint Visegrádig.
A másik problémám pedig az, hogy
Szentendre nem tud igazán a szentend-

Dragon József
1949-ben született Szentendrén.
Építőipari szakmunkásnak tanult, majd letette a mestervizsgát, és sikeres építőipari
vállalkozást alapított, mely mind a mai napig működik Szentendrén. Számtalan családi
házat épített a környéken, melyek közül két pismányi a Szép Házakban is megjelent,
ezekre a legbüszkébb.
Huszonöt éven át volt a Szentendrei Kistérségi Ipartestület elnöke.
2003-ban elnyerte a Szentendre Város Tisztes Iparosa kitüntetést.
2010-ben Szentendre Város Mecénása Díj jelöltje.
2010-ben a Szentendrei Kistérségi Ipartestület és az Európai Civil Koordinációs Egyesület önkormányzati képviselő-jelöltje.
2010 és 2011 között tagja a Városüzemeltetési Bizottságnak, valamint egy háromfős
eseti munkacsoportnak, amely a Fő tér felújító lekövezésének a felügyeletéért felelt.
Mintegy harminc éve tagja a Petőfi Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek, tíz éve
a Szentendre Gyökerei Baráti Társaságnak.
Mindig is fontosnak tartotta, hogy ahol csak tud, segítse a várost – ideértve az önkormányzatot és a Római Katolikus Egyházközséget.
Társadalmi munkáival, közösségteremtő tevékenységével – különös tekintettel a május
elsejei főzésekre, vagy a szüreti mulatságokban való részvételére – Szentendre sokak
által ismert, elismert és köztiszteletben álló polgárává vált.
Négy gyermek édesapja és hat unoka büszke nagypapája.
reieké lenni. Ez a város drága nekünk! Az
árak nem a helyiekre, hanem a turistákra
vannak szabva. Nem is beszélve a piacról, ami – egy kis túlzással –, de a világ
legdrágább piaca. Jobban oda kellene
figyelni arra, hogy a szentendreiek számára élhetőbb, élvezhetőbb legyen saját
városuk!
Mi az, amit szeret a városban?
Sétálni. Van is egy megszokott köröm a Fő
tértől, az Apor hídon és a Duna parton át a
„halacskás házhoz”, majd fel a töltésre, el
Miléig (Margaritovits Milenko, a Corner étterem tulajdonosa – a szerk.) a Lázár cár térre.
Közben szeretem megnézni az épületeket,
hogy melyiket újították fel, hogy sikerült,
vagy melyik szorulna felújításra, és melyik az, amelyiket akár kisebb költségből
is helyre lehetne hozni, hogy ne virítson

A Dragon testvérek édesanyjukkal - Anna, Sándor, Katalin, József, Pál, Jenő (balról jobbra)

annyira a pusztulás, és ne szégyenkezzen
a város.
Beszélgetésünk apropója, hogy szeptember 17-én teret neveztek el testvéréről,
Dragon Pálról. Milyen embernek látta ön
a bátyját?
Pali előtt mindig is az a cél lebegett, hogy
legyenek a történelemben olyan emberek,
akik az országot jobbá tudják tenni, akik
valóban odafigyelnek az ország sorsára
és nem csupán kizsigerelik. Ő maga erre
törekedett, és arra vágyott, hogy ilyen emberekkel legyen körülvéve. Mások viszont
kevésbé voltak ennyire idealisták, sok
politikustársa jobban el tudta adni magát,
majd végül nem azt tette, amit megígért.
Emiatt számtalan csalódás érte, csalódott
a kisgazdákban, majd később az MDF vezetésében is, ami lelkileg is megviselte őt,
és mint tudjuk, aki lelkileg meggyengül,
annak az immunrendszere is védtelenebbé válik. Másrészt helyi önkormányzati képviselőként hatalmas tiszteletnek
örvendett. Minden egyes újraválasztása
során a körzet lakossága döntött mellette, olyan lakossági fórumokat tudott szervezni, hogy több résztvevője volt, mint egy
teljes városinak a díszteremben. Soha nem
sajnálta az idejét erre a szolgálatra – rendszeresen tartott fogadóórákat, de beült a
kocsijába is, és időről időre végigjárta a
körzetét. És nem csupán a választási kampányok idején!
Viszonylag későn, 53 évesen lett édesapa,
lánya, Tünde Zsófia hatalmas boldogságot
hozott az életébe.
A téravató ünnepségen érzésem szerint
körülbelül kétszáz ember lehetett jelen,
úgy, hogy ő már tizenegy éve nincs köztünk. Csinálja ezt ma valaki utána, hogy
ennyien adózzanak személyesen tisztelettel előtte!
Gálfi Sarolta

A boldogság nem mérhető pénzben
A pénz ugyan nem boldogít, de jó, ha sok van belőle – hangzik a régi
mondás. Az tény, hogy a pénz szabadságot biztosít, és olykor megkönnyíti
a döntéseinket, de vajon mennyi szükséges belőle a valódi boldogsághoz?
Horváth Judit pszichológussal, biblioterapeutával beszélgettünk.

összezúzzuk. A saját gyermekeinkét, egyszer majd megszülető unokáinkét is.
Mi lehet az egészséges viszony a pénzhez?
Van egy zseniális kifejezés, a homeosztázis, ami az adott szervezet viszonylagos
külső-belső egyensúlyát jelenti. Ezt a
kifejezést kölcsönöztem most a kérdésben lévő viszony érzékeltetésére. Semmiképpen nem szeretném azt mondani,

Milyen olvasnivalót ajánlana a témához
kapcsolódóan?
Az alábbi nagyszerű művek arról (is) szólnak, hogy igenis létezik szeretet, gyengéd
figyelem, boldogság akkor is, ha nem túl
rózsásak a körülmények, ha olykor járhatatlannak tűnik is az út. A boldogság
másutt, másként is meglelhető. Ilyen témákról szólnak az alábbi irodalmi alkotások: Dickens: Karácsonyi ének; Antoine
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A boldogság és a pénz összefüggéseit feltáró kutatások már az 1970-es évek elején
elkezdődtek. A szakemberek akkor arra a
következtetésre jutottak, hogy az emberek nagy része nem a „jó-léte” miatt érzi
magát igazán elégedettnek. Sokkal több
örömöt nyújtanak a társas kapcsolatok,
a szeretet és az elfogadás érzése. Ezek a
kutatások ma is folynak és az eredmény
mindig ugyanaz: életünk örömét nem a
tömött pénztárca, a duzzadó bankszámla
vagy a megszerzett ingatlan, újabb ruha,
cipő vagy táska adja meg nekünk.
Mi lehet a kulcsa annak, hogy a fogyasztásunk során ne csak a jelenben éljünk?
„A pénz jó szolgáló, de zsarnok úr. Ha a pénzed nem a szolgád, akkor az urad lesz”. Ez a
régi szállóige ma is éppoly igaz, mint több
száz évvel ezelőtt. Mégis, a világon nagyon
sok ember a pénz szolgája ahelyett, hogy
az ura lenne. A pénz túl gyakran válik eszközből céllá, megszerzéséért ádáz harc,
kíméletlen verseny folyik, s eközben tönkremegy az egészség, az idő megállíthatatlanul rohan, akárha egy vonatablakból
néznénk saját életünket… Végre megvan a
ház, a házak, az autók, a trendi nyaralások,
nyaraló a Bahamákon, luxuscikkek sora.
Csak egy-egy fasort vágnak ki, hogy lakóparkokat építsenek, csak elűzik az állatokat az élőhelyeikről, csak gyűlik örökéletű
anyagokból a szeméthalom, csak épp pillanatragasztóval van a kézhez rögzítve a
mobiltelefon, éppen csak egyre kevesebb
és silányabb a kommunikáció. Hogy mi lehet a kulcsa annak, hogy ne így történjen?
Én nem hiszek a nagy, mindent nyitó kulcsban. Nyilván nagyon fontos, hogy legyenek
koncepciók, mentési tervek, de én inkább
a saját kis kulcsokban hiszek, a személyes
változtatásokban, a pénz mindenhatóságáról vallott hibás elvek átgondolásában,
az észszerű mértékben és abban, hogy a
még sokáig megmaradó (ha megtartható)
Földdel mindenki törődjön. A zengzetes,
különféle érdekek mentén megfogalmazott üres szólamok, hatástalan kezdeményezések mit sem érnek. Világunk a jövőé
is: át kell gondolnunk, hogy amit most
tönkreteszünk, azzal a jövő generációknak
nemcsak az értékrendjét, de életterét is

Horváth Judit I Fotó: Bellai László

nem fontos a pénz, hiszen valamennyien
tudjuk, hogy ez butácska közhely. Akkor
van baj, ha ez mindenek felett álló hatalommá válik, és az illető kényszeres
megtakarítóvá, boltkórossá, folyamatos
pénzteremtővé, pénzszóróvá, függővé,
állandóan szorongó Harpagon-ná lesz.
Vagyis: a kiegyensúlyozatlan, a státuszt
csak pénzben mérő, a pénz miatt gyilkos
szorongást érző vagy épp az állandó versengést preferáló, a pénzhez mániákusan
kötődő személyiségek attitűdjén kellene
változtatni, amelynek csírái sajnos sokszor
már egész kisgyermekkorban felbukkannak. S ez a néha már rögeszmévé változó
függés a pénztől komoly hatással lehet
az egészségre is, akár pszichoszomatikus betegségek formájában, akár a súlyos
testi betegségek létrejöttében. Meg kellene próbálni lassítani, törekedve a belső
egyensúlyra, hiszen csupán egy életünk
van. Az újrajátszásra nincs lehetőség…

de Saint-Exupéry: A kis herceg; Jókai Mór:
Az arany ember; Petőfi Sándor: János vitéz; Balzac: Goriot apó; Móricz Zsigmond:
Hét krajcár; Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője; Mark Twain: Az egymillió fontos
bankjegy; Charlotte Bronte: Jane Eyre; Jane
Austen: Büszkeség és balítélet.
Tud olyan személyt említeni, akinek a magatartása példaként szolgálhat mindan�nyiunk számára?
Az irodalom hihetetlenül gazdag olyan hősökben, akik emberi nagyságukkal, szeretetükkel, jóságukkal példák lehetnek számunkra. Egy fiatal házaspár karácsonyáról
szóló novellát – O’Henry: Háromkirályok
ajándéka – ajánlanék a figyelmükbe, amely
a szerelemről, a harmóniáról, az áldozatkészségről, szeretetről mesélő, a lelket felvidító csodálatos történet. Bízom abban,
hogy ez a történet ma is él, élhet – mert
élnie kell. Kérem, olvassák el a kedvemért!
Vízer Helga

KON C E RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
október 22. péntek 20:00
RIPOFF RASKOLNIKOV BAND
Ripoff Raskolnikov minden bizon�nyal azon kortárs alkotók egyike,
akik miatt a kelet-európai blues
nemcsak egy hagyományos zenei
műfaj, hanem a művészi önkifejezés mindannyiunkat megsebezni
vagy éppen felemelni képes,
eleven formája is.
október 29. péntek 20:00
SLOW VILLAGE
A zenekar öt éve, 2016 év elején
alakult. Azóta két nagylemezt
adtak ki, a másodikat 2020 februárjában. Ennek létrejöttében a
Hangfoglaló Program segítségét
élvezhették. Az Úton c. lemezt a
szakma és a közönség is lelkendezve fogadta.
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HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.szentendreiteatrum.hu
október 30. szombat 18:00 –
19:30
METAMORFÓZIS – Philip Glass &
Feledi Project
A Metamorfózis Kafka novelláján
alapul. Egy valóságos világot
ábrázol, hogy hová tart. Drámaian
érdekes abszurd világ. Groteszk
látásmód és parabolikus szerkezet. Az előadás a társadalom és
annak elkorcsosulása, torzulása,
átalakulásának konfliktusára épül.
Lázadásnak is vehetjük, amely a
sors ellen irányul. Az átváltozása
végeredményben teljes elidegenedés a világtól.

K I Á L L Í TÁS
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
október 6. – október 30.
KERTÉSZ MÁSKÉNT – csoportos
kiállítás
A Kertész Másként kiállítás a
pályázatra beérkezett sokszínű
és változatos pályamunkákból
válogat. A tárlaton megtekinthető
festmények, grafikák, kisplasztikák, fotó- és iparművészeti
alkotások mindegyikében közös,
hogy Kertész Imre életművére
reflektálnak: vagy egy-egy idézetből inspirálódtak, vagy feldolgozzák azt kortárs értelmezésben.
november 5 – december 4.
POWER OF PLANTS:Organikus
tárlat, ahol a természet is alkot
A szentendrei MANK Galériában
2021. november 5-én nyíló Power
of plants című tárlat a kortárs
művészet eszköztárával reagál
az egész társadalmunkat és
környezetünket érintő kérdésekre,
a klímaváltozásra és környezetünkhöz fűződő kapcsolatunkra. A
fenntarthatóság kimeríthetetlen
témaköréből ezúttal a növényvi-

lág ereje kerül fókuszba, mely sok
szempontból jelent megoldást
számos fennálló környezeti problémára. A tárlaton olyan magyar
és lengyel kortárs művészek
munkái láthatóak, melyek interaktív módon vonják be a látogatókat, hogy általuk felismerhessék a
növények éltető erejét.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
szeptember 29 – október 24.
BÁRKA: Baksai József egyéni
kiállítása
A tárlaton olyan alkotások kerülnek bemutatásra, melyek a Baksai-életmű koherens egységébe
rendezhetők: a művész számára
meghatározó olvasmányélményekből inspirálódó képek között
gyakorta lelhetők fel mitológiai
hivatkozások, valamint Ó- és
Újszövetségi utalások – amelyre a
tárlat címe is utal. A Baksai József
művészetére olyannyira jellemző
kettősség jelen kiállításon is tetten érhető a profán és a szakrális
együttes jelenlétében, valamint
a képek technikáit tekintve is: a
kiállításon egymás mellett szerepelnek finom, visszafogott rajzok
és akvarellek a testes, taktilis,
nyers olajképekkel.
október 28 – november 27.
ROSKÓ GÁBOR EGYÉNI KIÁLLÍTÁSA
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
2021. június 20 – 2022. január 31.
KINCSKERESÉS, KALAND, TUDOMÁNY – Közösségi régészeti
projektek Pest megyében
A kiállítás a Ferenczy Múzeumi
Centrum közösségi régészeti programját: az utóbbi 12 év
tervásatásait, leletmentéseit, a
műszeres lelőhelyfelderítések
szakmai eredményeit, a projektek
során talált leleteket mutatja be,
kiemelkedő jelentőségű új szerzeményekkel.
2021. június 20 – 2021.december
31.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A Castrumtól a Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi
Katalin, Sz. Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu
szeptember 26. – 2022. január 9.
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA:
INFORG STÚDIÓ 2000-2010 –
megnyitó
Az Inforg Stúdió Magyarország
egyik legfontosabb filmkészítő
műhelye volt 2010-ig, ahol több
mint 250 művészfilmet készítettek. Kiemelkedő minőségű filmjei
időkapszulaként őrzik az ezredforduló különleges magyarországi
atmoszféráját.
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.
IKON, VAJDA MÚZEUM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu
október 7. – 2022. január 9.
SZABADON: Nádler István
kiállítása
„A közép a harmónia, ami az ellentétes erőket egyesítő szándékkal
oldja. A közép nem más, mint a
lélek harmóniája, az a ritka pillanat, mikor az ego nem figyel, nem
akar. Mindig ennek a középnek
valamelyik ellentétes oldalán áll
az ember. Egész pályám e két oldal
ismeretéről, feldolgozásáról szól.”
(Nádler István)
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig
14 és 17 óra között tekinthető meg.
CZÓBEL MÚZEUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu
október 30. – 2022. október 30.
KÉT PALETTA: Czóbel Béla –
Modok Mária
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között tekinthető
meg.

PÓCSMEGYER
RENDEZVÉNYKÖZPONT
2017, Pócsmegyer Kossuth utca 27.
szeptember 10. – október 29.
NATRE: Kulcskérdés
„Intuitív módon engedek utat a
láthatatlan világ üzeneteinek.
Festői világom folyamatosan
formálódik, és saját magam
számára is meglepő, ami a
vásznon kibontakozik. […] ma már
festményeimen kitapintható az a
biztatás, pozitív kitágulási lehetőség, amelyben az új emberiség új
esélyeinek impulzusai áramolnak.” (Natre)

MOZI
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
október 20. szerda
16:00
TERMÉSZETES FÉNY
színes magyar-lett-francia-német
filmdráma, 103 perc, 2021 (12)
18:00
VADONVILÁG: Gróf Széchenyi
Zsigmond nyomában
színes, magyar dokumentumfilm,
96 perc, 2019 (12)
Ökoparty Filmklub. Házigazda:
Tarnóczy Mariann közgazdász.
19:00
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK
színes, feliratos dán filmdráma,
115 perc, 2020 (16)
20:00
ELTÖRÖLNI FRANKOT (fekete-fehér verzió)
magyar történelmi dráma, 99
perc, 2021 (16)
október 21. csütörtök
16:00
VAD LOVAK: Hortobágyi mese
színes magyar-német-osztrák-svéd dokumentumfilm, 91
perc, 2021 (6)

október 22. péntek
16:00
VAD LOVAK: Hortobágyi mese
színes magyar-német-osztrák-svéd dokumentumfilm, 91
perc, 2021 (6)
A film után közönségtalálkozó,
vendégünk: Török Zoltán rendező.
18:00
ELTÖRÖLNI FRANKOT (fekete-fehér verzió)
magyar történelmi dráma, 99
perc, 2021 (16)
19:00
EL AKARTAM REJTŐZNI
színes, feliratos olasz életrajzi
dráma, 120 perc, 2020 (16)
20:00
A METÁL CSENDJE
színes, feliratos belga-amerikai
zenés dráma, 130 perc, 2019 (12)
október 23. szombat
16:00
HIBÁS RON
színes, szinkronizált amerikai-brit
animációs kalandfilm, 106 perc,
2021 (6E)
18:00
ELTÖRÖLNI FRANKOT (fekete-fehér verzió)
magyar történelmi dráma, 99
perc, 2021 (16)
19:00
EL AKARTAM REJTŐZNI
színes, feliratos olasz életrajzi
dráma, 120 perc, 2020 (16)
20:00
TOXIKOMA
színes magyar dráma, 124 perc,
2021 (18)
október 24. vasárnap
16:00
HIBÁS RON
színes, szinkronizált amerikai-brit
animációs kalandfilm, 106 perc,
2021 (6E)
18:00
ELTÖRÖLNI FRANKOT (fekete-fehér verzió)
magyar történelmi dráma, 99
perc, 2021 (16)
19:00
MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK
színes, feliratos dán filmdráma,
115 perc, 2020 (16)
20:00
TOXIKOMA
színes magyar dráma, 124 perc,
2021 (18)
október 27. szerda
15:45
EL AKARTAM REJTŐZNI
színes, feliratos olasz életrajzi
dráma, 120 perc, 2020 (16)
18:00
AZ UTOLSÓ PÁRBAJ
amerikai filmdráma, 142 perc,
2021 (12E)
Lélekmozi filmklub. Házigazda:
Tanner Gábor.
19:00
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: POMPEJI, A BŰNÖS VÁROS
színes, feliratos olasz ismeretterjesztő film, 90 perc, 2021 (16)
20:30
KÜLÖN FALKA
színes magyar-szlovák filmdráma,
98 perc, 2020 (12)

október 28. csütörtök
16:00
VAD LOVAK: Hortobágyi mese
színes magyar-német-osztrák-svéd dokumentumfilm, 91
perc, 2021 (6)
18:00
BAHRTALÓ! JÓ SZERENCSÉT!
magyar-osztrák-német-román
játékfilm, 80 perc, 2008
Az Inforg Stúdió filmje
19:00
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: POMPEJI, A BŰNÖS VÁROS
színes, feliratos olasz ismeretterjesztő film, 90 perc, 2021 (16)
20:15
AZ IGAZSÁG BAJNOKAI
színes, feliratos dán vígjáték, 116
perc, 2020 (18)
október 29. péntek
16:00
VAD LOVAK: Hortobágyi mese
színes magyar-német-osztrák-svéd dokumentumfilm, 91
perc, 2021 (6)
18:00
A FRANCIA KIADÁS
színes, feliratos, német-amerikai
romantikus vígjáték, 108 perc,
2020 (12E)
19:00
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: POMPEJI, A BŰNÖS VÁROS
színes, feliratos olasz ismeretterjesztő film, 90 perc, 2021 (16)
20:00
TITÁN
színes, feliratos francia-belga thriller, filmdráma, 108 perc, 2021 (18)
október 30. szombat
16:00
BÉBI ÚR: CSALÁDI ÜGY
színes, szinkronizált, amerikai
animációs vígjáték, kalandfilm,
107 perc, 2021 (6)
18:00
A FRANCIA KIADÁS

színes, feliratos, német-amerikai
romantikus vígjáték, 108 perc,
2020 (12E)
19:00
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: POMPEJI, A BŰNÖS VÁROS
színes, feliratos olasz ismeretterjesztő film, 90 perc, 2021 (16)
20:00
DŰNE
színes, szinkronizált amerikai-brit-magyar-kanadai sci-fi
dráma 155 perc, 2021 (16)
október 31. vasárnap
16:00
BÉBI ÚR: CSALÁDI ÜGY
színes, szinkronizált, amerikai
animációs vígjáték, kalandfilm,
107 perc, 2021 (6)
18:00
A FRANCIA KIADÁS
színes, feliratos, német-amerikai
romantikus vígjáték, 108 perc,
2020 (12E)
19:00
SZENT IGNÁC ÚTJA: Egy új élet
reménye
színes magyar dokumentumfilm,
94 perc, 2021 (12)
20:00
DŰNE
színes, szinkronizált amerikai-brit-magyar-kanadai sci-fi
dráma 155 perc, 2021 (16)
november 3. szerda
16:00
VAD LOVAK: Hortobágyi mese
18:00
A NOMÁDOK FÖLDJE
színes, feliratos amerikai filmdráma, 108 perc, 2020 (12)
Cinebook filmklub. Házigazda:
Tanner Gábor.
19:00
A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: POMPEJI, A BŰNÖS VÁROS
színes, feliratos olasz ismeretterjesztő film, 90 perc, 2021 (16)
20:00
DŰNE

színes, szinkronizált amerikai-brit-magyar-kanadai sci-fi
dráma 155 perc, 2021 (16)

E LŐADÁS
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
október 20. szerda 17:00
A KARNEVÁL ÉS A HUMORMISZTIKA
A Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár és az Ars et Vita Alapítvány által közösen szervezett
online előadás-sorozat 9. része.
Előadó: Dr. Thiel Katalin
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
október 26. kedd 18:00
SZENTENDRE A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORULÓIG 9.
Török Katalin előadása: Minden
ugyanaz másképp, vagy mégse?
Átlépés az új évezredbe.
PETŐFI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
Stéger köz 3.
október 22. péntek 18:00
ANDALÚZIA, A MÓROK HAGYATÉKA I. RÉSZ
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása
október 29. péntek 18:00
SCHMIDT-PAULI NÉMET ÍRÓ HPRTHY MIKLÓS CÍMŰ KÖNYVÉNEK
BEMUTATÓJA
Máthé Erika kiadó előadása
november 5. péntek 18:00
ANDALÚZIA, A MÓROK HAGYATÉKA II. RÉSZ
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása

‘56 falun – Történelem és mindennapok vidéken
OKTÓBER 23-24.
Sokat tudunk az ‘56-os forradalom budapesti
eseményeiről, de ismerjük-e a vidéken lezajlott eseményeket? A nemzeti ünnep hétvégéjén a Skanzenben a forradalom körüli időszak
néhány falusi történése elevenedik meg. Ismeretterjesztő előadások, bringatúra mellett
kézműves foglalkozások várják a látogatókat.
A Skanzen autentikus környezetében múzeumi színházi jelenetekkel, az ötvenes évek
ruháiba öltözött színészek jelenítik meg a
forradalom időszakának pillanatait. A múzeum portáin az adott falu történetéhez kapcsolódnak a jelenetek. A Skanzen Faddi házánál
teherautón élelmiszert és ruhát gyűjtenek a
budapesti forradalmároknak, az Ásványrárói
háznál a mosonmagyaróvári vérengzés egyik
falubeli áldozatának halála rázza fel a települést. A forradalom leverése után a kisalföldi
Jánossomorján keresztül egy szál bőrönddel
menekültek a határ felé forradalmárok és a
Nyugaton jobb életben reménykedők. Ezeket
az eseményeket a Jánossomorjai háznál idézi
meg a szabadtéri múzeum.

Ismeretterjesztő előadások árnyalják a korszakról kialakult elképzeléseinket. Lesz bringatúra, és nem maradhatnak el a kézműves
programok sem. Varrhatunk rongybabát, készíthetünk svájcisapkát, légtornászt és krumplipuskát.

A rendezvény ideje alatt a Határtalan Skanzen
tematikus évhez kapcsolódó helyszínek és kiállítások is látogathatók.
Részletek: www.skanzen.hu/hu/latogatas/
programok/1956-falun
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18:00
TOXIKOMA
színes magyar dráma, 124 perc,
2021 (18)
Cinebook filmklub. Házigazda:
Tanner Gábor.
19:00
EL AKARTAM REJTŐZNI
színes, feliratos olasz életrajzi
dráma, 120 perc, 2020 (16)
20:15
AZ UTOLSÓ PÁRBAJ
amerikai filmdráma, 142 perc,
2021 (12E)

Két Paletta
Két Paletta címmel nyílik meg a szentendrei művészházaspár,
Modok Mária és Czóbel Béla közös kiállítása október 28-án,
a Czóbel Múzeumban.
A Ferenczy Múzeumi Centrumban őrzött gazdag festői hagyatékból és a fennmaradt fotókból, dokumentumokból a két
jelentős művész – Modok Mária (1896. szeptember 27. – 1971.
március 20.) és Czóbel Béla (1883. szeptember 4. – 1976. január
29.) – izgalmas művészeti párbeszédét és egymásba olvadó
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Modok Mária és Czóbel Béla, 1939.

festői törekvéseit követjük végig a kiállításban. A Két Paletta
című kiállítás alapvetően a múzeum gyűjteményében őrzött
munkákból válogat, de néhány, közgyűjteményekből és magángyűjtők tulajdonából származó, korszakjelző, fontos alkotással,
és eddig még soha nem látott festményekkel, grafikákkal is
kiegészül a bemutatott anyag.
Az életművek áttekintésének korszakolása támaszkodik a korábbiakban a kurátori feladatokat végző művészettörténészek

periodizációira, Czóbel Béla esetében főként Kratochwill Mimi,
Bodonyi Emőke, Barki Gergő kutatásaira, Modok Mária esetében pedig Schenk Lea és Tóth Antal írásaira, feljegyzéseire.
A szövegekhez Philipp Clarisse, Dévényi Iván, Kassák Lajos,
Passuth Krisztina elemzései, Gráber Margit, Szántó Piroska vis�szaemlékezései, Matisse, Picasso, Gertrude Stein írásai szolgáltatták a fő forrást.
A kiállítás egyik fő érdekessége az a kétoldalas, korai mű, aminek egyik oldalán egy enteriőr, a másik oldalán egy csendélet
látható Czóbel Bélától. A datált, szignált mű 1917-es, ami igazi
szenzáció, hiszen ebből a periódusból alig ismerünk művet.
Az olajkép mellett Czóbeltől egy ritka, lírai pasztell női arckép
szintén bemutatásra kerül.
Idén, Modok Mária halálának és Czóbel Béla Műcsarnokban
rendezett kiállításának 50. évfordulóján a két művész festményei úgy kerülnek a falakra, hogy valóban párbeszédet folytathassanak, és a nézők meglepő, új összefüggéseket tárhassanak
fel bennük.
Két Paletta | Modok Mária & Czóbel Béla kiállítása
A kiállítás 2021. október 28. – 2022. október 30. között, csütörtöktől vasárnapig 10:00-18:00 óra között látogatható.
Megnyitó: 2021. október 28. csütörtök 17:00
Helyszín: Czóbel Múzeum, Templomtér 1.
A vendégeket üdvözli: Prosek Zoltán múzeumigazgató
A kiállítást megnyitja: Egri János műgyűjtő
A megnyitó vendége: Kratochwill Mimi művészettörténész
A kiállítás címének forrása: Lányi Sarolta: Szentendrén című
verse.
Fotó: Modok Mária és Czóbel Béla a PARIS La deux Margots-ban,
1939-ben. A fotó Kratochwill Mimi tulajdona.
www.muzeumicentrum.hu

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a
2022/2023. tanév első félévére.
„A” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a Szentendre Város Önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem
áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első

félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2021/2022. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
„B” típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a Szentendre
Város Önkormányzat területén lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alap-

képzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház
tér 3.) Humánszolgáltatási Irodája 12-es
szobájába szíveskedjenek benyújtani.

Mire jó ma a zsebpénz?
A zsebpénz jöhet a szülőktől, vagy akár saját munkával kiérdemelt összeg
is lehet. A zsebpénz előny vagy hátrány? A Szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnáziumból öt diákkal beszéltem ebben a témában, emellett egy
egyetemista véleményét kértem ki.

leginkább, de már azon is gondolkoztam,
hogy majd a gimnázium végeztével szeretnék utazni, ami tudom, hogy klisé, de jó lenne. Nem szívesen, de elkezdenék dolgozni,
hogy ezeket megvalósíthassam.” Tehát a
pénz utáni vágy nem csak negatívan hat-

hogy dolgoztam, a szüleimtől meg attól
függően kapok pénzt, hogy milyen jegyeim
vannak az iskolában.” Nála a pénz motiváció, ami egyáltalán nem rossz dolog,
hisz ez megtanítja arra, hogy nem kaphat
meg mindent csak úgy, meg is kell dolgozni érte.
„Általában ételre szoktam
költeni, de mivel az nem
olyan drága, ezért össze
szokott gyűlni, és ilyenkor
veszek valami nagyobb dolgot amire szükségem van,”
mondja Marcell. Nála már
most természetes, hogy
csak akkor fizet nagyobb
összeget, ha tényleg szüksége van valamire és azt
meg is tudja engedni magának.
Zorka, aki már egyetemista, azaz már tudatosabban
kell bánnia a pénzzel, elmondta, mit gondol arról,
hogy a fiataloknak már
ilyen korán pénzt adnak a
kezükbe: „Szerintem segít,
ha már fiatalabb korában
zsebpénzt kap az ember,
mivel így könnyebben önállósul. Azonban az fontos,
hogy közben meg is tanuljuk
rendesen kezelni.”
Mindenkit megkérdeztem
arról is, hogy mennyire
számít majd a jövőbeli munkájukban, hogy az men�nyit fizet. Szinte ugyanazt
válaszolták mind az öten:
„Mindenképpen számítani
fog, mert azért szeretnék
rendesen megélni a munkámból, hogy ne kelljen
Fotó: Cottonbro/pexels.com
nélkülöznöm”, mondta Lili.
hat egy fiatalra: a pénzkereset lehetősé- „De inkább azt helyezném előtérbe, hogy
ge kimozdíthatja őket komfortzónájukból. szeressem, amit csinálok és ne úgy keljek
Persze bátorságra is szükség van, nem fel minden nap, hogy nincs kedvem dolgozni
csak pénzre, hisz az mit sem érne, ha nem menni.”
valósíthatnánk meg vágyainkat vele.
Töreky Emma
Annamáriának kicsit több erőfeszítéséa Móricz Zsigmond Gimnázium
be kerül, hogy pénzhez jusson. „Volt már,
10-es diákja
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Mára elmondhatjuk, hogy világunk mozgatórugója a pénz. Számít a kapcsolatok
kialakításánál és lezárásánál, számít a nevelkedésben és az oktatásban, így felelős
a személyiség alakulásáért és a lelkiállapotért is. A mai fiatalok ebbe nőnek bele,
nem is lehet csodálkozni,
hogy a diákok vágyódnak a
gazdagság után. Ebből következik, hogy szinte minden gyereknek van saját
pénze, amit bárhogy is szerzett, a magáénak mondhat.
Bogi havi rendszerességgel kap pénzt anyukájától,
és mivel még nem neki kell
eltartania magát, természetes, hogy a pénzt sem e
szerint fogja elkölteni. „Általában ételt vagy ruhát szoktam venni, de ételre kevésbé
szívesen költök. A szüleim
pont fordítva, ők az ételre
adnak szívesebben pénzt.”
A fiatalok még tudnak teljesen úgy gondolkodni a
pénzről, mint a felnőttek, hiszen szüleik gondoskodnak
róluk, így nem szenvednek
nagyobb hiányt, ha saját
pénzük elfogy. Azonban, ha
a zsebpénz kereteiből egy
darabig nem mindig vehetik meg azt, amit kívánnak,
megtanulhatják, hogyan
bánjanak okosan a pénzzel: hogyan lehet beosztani,
mellőzni azokat a dolgokat,
amikre nincs igazán szükségük. Mindezt úgy, hogy a
szülők sem szenvednek nagyobb anyagi károkat, mert
a gyerek valami ostobaságra költötte az ebédpénzt.
Amikor meg már komolyabb összegekről
van szó, nem kell annyira félni, hisz a gyereknek van már némi tapasztalata.
Dorottya is szokott pénzt kapni szüleitől,
amit általában olyan dolgokra költ, amit
épp szeretne, de most valami nagyban
gondolkozik. „Egy motorra gyűjtök most

Takarékosság az egykori paraszti kultúrában
Napjaink természetközelibb, egyszerűbb életre vágyó emberének egyfajta útmutatója lehet dédapáink életmódja, a természethez, tárgyakhoz való viszonya, észszerű, takarékos szemlélete. Ezekről a példákról szól az alábbi írás.
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A természettel összhangban
élő parasztember jó gazdaként használta azokat a lehetőségeket, melyeket a környezete kínált – élelmet gyűjtött, a
helyben található anyagokból,
kőből, fából, sárból építkezett,
gyékényből, fűzvesszőből kosarat kötött. A természet adta
anyagokat minimális beavatkozással használati tárggyá
alakította: így lett a fatörzsből
méhkaptár, faágból habarófa,
a lopótökből tölcsér. Ez a gyakorlat a gyermekek növényekből készített játékaiban őrződött meg legtovább.
A paraszti gazdaságok önellátásra törekedtek. Az élelem
nagy részét megtermelték,
állatokat tartottak. Csak a fölösleg eladásából, piacozásból származó több-kevesebb
pénzzel gazdálkodhattak, amijük volt, megbecsülték. A termesztett növények minden részét hasznosították. A kukorica
szárát felaprítva a takarmányhoz keverték. A csőről lehántott belső levelekkel töltötték

Foltozott, talpalt ünnepi csizma, FMC

meg az ágy „szalmazsákját”,
a többit szőlőkötözésre és
alomnak használták. A gabona
szalmája az állatok alá került az
istállóba, onnan a trágyadombra, majd vissza a termőföldbe.
A lemetszett szőlővenyigével
tüzeltek, és hosszan sorolhatnánk a példákat.

A hagyományos háztartásokban nem létezett hulladék.
Ismeretlenek voltak a természet körforgásába vissza nem
juttatható anyagok. A konyhai
zöldség- és más maradékot a
ház körüli állatok kapták. Ami
másra nem volt alkalmas, a
korabeli komposztálóba, a trágyadombra került. Az ágyneműt a liba, kacsa pehelytollával
töltötték. A fölösleges tollat és
az állatok bőrét házalók gyűjtötték, rendszerint tányérokra,
edényekre cserélték.
A legtöbb családban volt
olyan ügyes kezű férfi, aki az
egyszerűbb használati tárgyakat maga elkészítette. Kevés
eszközzel fából létrát, sámlit,
mosószéket, csapdát csinált,
tehénszarvból kaszakő tartót.
Ócska csizmaszárból egyszerű bocskort szabott, amit
aratáskor viselt. Az asszonyok
rongyszőnyeget készítettek,
maguk szőtték a vásznat, az
ünnepi darabokat hímezték
is. Sokan gyerekruhát, alsószoknyát, kötényt varrtak, harisnyát kötöttek.
A paraszti értékrendben megbecsülték a tárgyakat, különösen azt, amiért pénzt adtak. A
takarékosság előrelátó gondolkodással járt együtt. Fontos volt, hogy a háztartásban
és a gazdaságban szükséges
holmik minél tartósabbak legyenek, minél tovább lehessen használni őket. A lábbelik
talpára ezért kis vaspatkókat
verettek, hogy orra és sarka ne
kopjon; a nagy cserépedényeket, tálakat, fazekakat a törés
megelőzésére még újonnan
megdrótoztatták.
Az ünnepi darabokat, ruhákat
megkímélték. A tisztaszobát
csak ünnepeken használták,
ott fogadták a vendéget és
ott feküdt a gyermekágyas
anya. Az iparosok által készített, jelentős kiadással járó
ünnepi felsőruhát, lábbelit
csak a templomban és jeles
alkalmakon viselték, hazaérve
átöltöztek. A jó állapotban ma-

radt drága ruhák – akárcsak
az ünnepi textilek, bútorok –
gyakran öröklődtek.
A tárgyakhoz való viszonyulást jól szemlélteti egy-egy
tárgy „élete”. A fényes sváb
kötény, amit újként a templomban viseltek, ha megázott
vagy kimosták, fényét vesztve
utcai ruhadarab lett. Ha fakult
vagy foltozni kellett, csak a ház
körüli munkához vették fel. A

ügyesebb asszonyok a kinőtt
ruhadarabokat ki tudták bővíteni, át tudták alakítani. Egy
sokat mosott, elszakadt szoknyából alsószoknyát, gyerekruhát készítettek.
A férfiak többnyire maguk javították a fa eszközöket, a szerszám nyelét, a kosár fülét. A
lábbelit cipésszel foltoztatták,
talpaltatták. A kilyukadt bádog
és zománcozott edényt a dró-

Megfoltozott ünnepi bársonycipő Solymárról az FMC néprajzi gyűjteményéből

kopott kötény szállítóeszköz
is volt a ház körül, két sarkát
felemelve zöldséget, fát, kiscsibét egyaránt vittek benne.
A háznál nem volt fölösleges,
legfeljebb a „jó lesz még valamire” eltett tárgy. A divatjamúlt darabokat nem dobták
ki, ezért kerülhetett például
sok festett bútor a múzeumokba. Amikor a ruhásszekrények kiszorították a ládákat
a szobából, kijjebb kerültek
a kamrába, színbe, de mindig tároltak bennük valamit.
A bőgatyák, szoknyák nagy
mennyiségű anyagából más
ruhadarabokat, gyermekruhákat varrtak.
Semmit nem dobtak ki azért,
mert megsérült, elszakadt,
szétesett, hanem igyekeztek
megjavítani. A ruhafélét megvarrták, hogy továbbra is használható legyen. Az ing nyakát
kifordítva visszavarrták, a kötényt, nadrágot megfoltozva
hordták tovább. A 20. század
elejétől egyre több háztartásban volt varrógép, amivel az

tostótok foltozták be alumíniummal, ónnal vagy szurokkal,
hogy ne kelljen újat venni.
Ha kopás vagy sérülés miatt valamit mégsem lehetett
eredeti funkciójára használni,
annak igyekeztek új funkciót
találni a háztartásban vagy
a gazdaságban. Ez olykor
kisebb nagyobb átalakítással történt, de végül a törött
kaszapenge egy nádvágó,
répadaraboló vagy kés formájában tovább szolgálta a
gazdáját. A megrongálódott
háztartási eszközök új helyre
találtak a portán, egy ócska
edény éppen megfelelt tyúkitatónak.
Persze volt tönkrement és
szükségtelenné vált tárgy is,
de nem szemét. Ha fából volt,
tüzelő lett, a cserép- és üvegdarabok a kemence bélelésébe kerültek. A vasfazékba
rozmaringot ültettek. Éppen
úgy, mint a szomszédunkban.
Sz. Tóth Judit
néprajzkutató, muzeológus
Ferenczy Múzeumi Centrum

Az ételpazarlás ellen, olcsón
A Munch.hu oldalt és appot magyar fiatalok alapították azzal a céllal,
hogy hozzájáruljanak az ételpazarlás mérsékléséhez és a vendéglátóipar
fenntarthatóbbá tételéhez. A kezdeményezéshez a szentendrei Folt Kávézó is
csatlakozott a környezetvédelem nevében.

a városban, akik részt vesznek ebben. Mivel sok vendéglátóegység van itt, jó lenne, ha növekedni tudna a kezdeményezés.
Meg is akartam keresni más helyek tulajait
és elmondani nekik, hogy mi ez, beszállnak-e. Három előnye van a Munch-nak: az
első az, hogy nem pazaroljuk az ételt. A
második, hogy itt általában 50% kedvezménnyel jut a termékekhez a vásárló, így
egy olyan személy is tud vásárolni, aki
egyébként nem biztos, hogy megenged-

a lezárások alatt nem mentünk csődbe.
Azért sikerült ezt elkerülni, mert a főbérlőnk elengedte erre az időszakra a bérleti
díjat, amit utólagosan sem kellett megtérítenünk. Ez emberség. A Covid alatt rengeteg emberséggel találkoztunk, és ezért is
szerencsésnek érezzük magunkat, amiért
ilyen közösség vesz körül.”
Sári pozitívan tekint a jövőbe: „Mióta átvettük a helyet, azt látom, hogy sokan,
akik már évek óta nem jöttek, visszatér-
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A Munch.hu oldal és telefonos alkalmazás (app) tavaly nyáron látott világot négy
magyar egyetemista startup cégeként. A
kezdeményezéshez csatlakozó vendéglátóhelységek az appon keresztül kedvezményesen árulják azokat a termékeket, melyekre egyébként kidobás várna.
Szentendrén egyelőre egyedüliként a Folt
Kávézó regisztrált az alkalmazásra. Az indulásuk után néhány nappal elsőként én
rendeltem tőlük egy „munchot”: a magammal hozott ételhordó dobozba sajtos-zakuszkás melegszendvics került, mellé
gyümölcsjoghurtot kaptam desszertként.
A fiatal tulajdonosok, Öskü Bálint és Turi
Sára szívükön viselik a környezetvédelem
ügyét: mióta a Foltban dolgoznak, szelektíven válogatják a szemetet, a berendezést
újrahasznosított anyagok felhasználásával
készítik, legújabban pedig az ételpazarlás
ellen lépnek fel.
„Nekem nem titkolt célom, hogy a vendéglátásban környezetbarát irányt képviseljek,
és csökkentsem a pazarlást. Szóval magától értetődő, hogy ezt csináljuk”, magyarázza Sári. Bálint is hasonló véleményen
van: „Már évek óta dolgozunk itt, de nagyon
nehéz a vendéglátást úgy csinálni, hogy
az fenntartható legyen. Ez egy rendkívül
bonyolult feladat, és mi arra törekszünk
minden területen a lehetséges határokon
belül mozogva, hogy zöldüljünk.”
Mikor dolgozni kezdtek a Foltban, a kávézó
még úgy működött, mint bármelyik másik
vendéglátóegység. „Minden ment a kommunális szemétbe, vagyis a kukába kellett
beletuszkolni”, meséli Sári. „Bár akkor még
nem volt ekkora forgalom. Bálinttal ketten
kezdtünk el mindent megtenni a változás
érdekében. Ebben van meló, mert az üvegeket is nekünk kell elszállítani – egy vendéglátóhelyen ez elég sok üveget jelent.
De megéri: nekem fájna a szívem a szemétbe dobni újrahasznosítható dolgokat.”
Nem sok segítséget kapnak ambícióik
megvalósításában: a Munch az első külső
cég, ami partnerként segít a fenntarthatóságra törekvésben. „Most, néhány hete
kezdtünk el ezzel a platformmal dolgozni”,
magyarázza Bálint. „Ez Szentendrén még
nem elterjedt, mi vagyunk az egyetlen hely

Turi Sára és Öskü Bálint | Fotó: Bellai László

hetné magának. A harmadik a gazdasági
ok: ez nem veszteséges, ide gyakorlatilag
anyagáron kerülnek ki a termékek, tehát
ez is a veszteség csökkentése felé tolja a
cégeket. A miénk is pici cég, így ez elég
sokat segít.”
A jövőben tovább szeretnének haladni a
teljes fenntarthatóság felé vezető úton, valamint tervben van a kávézó bővítése is.
A zöldülés egy vendéglátóhely esetében
azonban nem könnyű: „Sok jogszabály van,
ami megköti a kezünket. Rengeteg dolgot
lehetne sokkal zöldebben csinálni, de a
jogszabályok elavultak, a világ változására
egyáltalán nem készültek fel, pedig fontos lenne”, mondja Bálint. A járványhelyzet
sem teszi lehetővé a komoly hosszútávú
tervezést: „Így, hogy a Covid még mindig itt
van, nagyon nehéz. Kevesen múlott, hogy

tek ide. Sokan ismernek minket személy
szerint: látják, hogy emberek vagyunk mi
is, ez ad egy családias érzetet a helynek.
Az itt dolgozók is laza, érdekes figurák,
általában hagyják magukat megismerni.
Ez sokat tesz hozzá a hely hangulatához.”
A kávézó atmoszférája Bálint szerint is
az egyik legnagyobb vonzereje: „Fontos
számunkra, hogy itt tőlünk függetlenül is
közvetlen hangulat uralkodjon, a vendégek találkozhassanak egymással, és ha
nem is születnek életre szóló barátságok,
egy estét át lehessen beszélgetni. Szerintem ma Magyarországon nagy szükség
van arra, hogy az emberek beszélgessenek egymással, megosszák egymással a
gondolataikat szakmán belül és kívül, a
világról, bármiről.”
Vas Julianna

Körbefutottuk a Balatont
Immáron tizenötödik alkalommal rendezték meg a Balatont körbekerülő NN Ultrabalaton futóversenyt, ahol rövid, hosszú és ultra távokon bizonyíthattak a futás szerelmesei:
1741 csapat, 327 egyéni induló, 216 km párban vagy csapatban, napközben és éjjel,
napsütésben és hidegben. Számos szentendrei profi és hobbi futó is jelen volt ezen
az eseményen. Sőt, van, aki meg is nyerte!
Takács Erzsi és Hegyi-Sági Adrienn a női
páros győztese
Nehéz ezt most még szavakba önteni, mert
annyi, de annyi élményt kaptam egyetlen
nap leforgása alatt! Ultrabalaton, női páros, I. helyezés 19:40 perc, 216 km (Az én
részem: 106 km, 5:44-es tempó). Hatalmas buli volt, imádtam minden percét!
Nagyon köszönöm Hegyi-Sági Adrienn,
hogy a részese lehettem, és hogy egy
csapatban futhattunk! Köszönöm Csákvári
Zsigmondnak, hogy támogatott, figyelt, érdeklődött, miközben ő is futott! A kísérők
fantasztikusak voltak, nélkülük ez nem
sikerülhetett volna: Hegyi Attila, Vizkeleti Andi, Novák-Takács Dorina. Köszönet a
rengeteg szurkolónak, különösen anyunak
(Takácsné Ganszki Erzsébet) és apunak a
távolból küldött energiáért, és a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
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(MANK) csapatának, akik fergeteges hangulattal leptek meg Szigligeten! És persze
köszönet Maráz Zsuzsanna edzőnek, hogy
segíti a futásaimat!
Banka Balázs és Csákvári Zsiga férfi
páros negyedik helyezett
Péntek reggel rajtolunk el Csákvári Zsiga
barátommal, hogy ketten futva kerüljük
meg a Balatont, az idei évben a 216 km-es
pályán. Kegyes volt hozzánk az UB időjárás
szempontjából (az elmúlt években gyakran
esett az eső), így a körülmények abszolút
adottak voltak a jó futáshoz. A verseny
elején a megbeszélt tempóval haladva
a második helyen találtuk magunkat és
sokáig tartottuk is azt. A lassulás be volt
kalkulálva és a mögöttünk lévő csapat is
lassult, de nem annyit, mint mi, így 180 km-

nél lecsúsztunk a harmadik helyre. Zsiga
kisebb emésztési problémákkal együtt is
a tervezett tempót tudta futni és majdnem

Banka Balázs és Csákvári Zsiga

végig én is. Biztonságos előnyünk volt a dobogó megtartásához, de 200 km-nél jött
a dráma. Nem volt még ilyen, egyszerűen
kiment minden erő belőlem 100 km futás
után. A pozitívum, hogy 4 km séta után ös�sze tudtam magam kaparni, de a dobogót
elbuktuk. Ezen a 4 km-en ment el 200 km
egyébként jól elvégzett munkája mind futói,
mind kísérői oldalról. Ezzel együtt pozitívan
kell értékelni ezt a versenyt, mert a 17 óra 26
perces idő 4:51-es átlaggal szinte bármelyik
korábbi UB-n kényelmes dobogót ért volna
a páros csapatok kategóriájában.
Pócs Ági és a Futóművek csapat
Az elmúlt egy-két év sokak életét megváltoztatta. Volt, aki többet tudott sportolni, és
olyan is, aki kevesebbet. Megcincált mindenkit mentálisan, fizikálisan a vírusos élet.
Az idei Ultrára részben ennek árnyékában
készültünk. Ez volt az ötödik UB, amit teljesítettünk. Tapasztaltak vagyunk, tudjuk,
mi a dörgés. Felnőttek vagyunk, bár ilyenkor nyomokban feltör belőlünk a gyermek.
Nem ez volt a legprímább felkészülésünk;
voltunk már edzettebbek, állóképesebbek,
fiatalabbak is, de ennyire egy szív, egy lélek talán még sose volt a csapat. Ami most
itt-ott hiányzott állóképességből, az bele
lett téve szívből. Erre képes az ember, ha
akar valamit, ha összetart, ha vállt vállnak
vetve egy célért elindul.
Ez abszolút csak az idei élményeinkről
szól, de jól mutatja a csapat lelkületét, ös�szetartását. Az elmúlt öt évben az UB volt a
nagy versenyünk. Évközben heti rendszerességgel futunk, általában vasárnap reggel. „A futás jellemformáló, önismertető,
pokoli és mennyei, flow és küzdelem. Ha
beleszeretsz, ezt mind akarod majd tőle!”

Szeleczky Frida és csapata
Csapatunk hét főből állt, ebből négy főnek
ez volt az első UB-je, köztük nekem is. Már
előtte nagy volt a készülődés és az izgulás,
részemről biztosan. Az élmény egyszerűen hihetetlen volt, állomásról állomásra
mentünk jó kedvvel, végig buzdítva a következő csapattársat, aki elindult a távján.
Én az összes szakaszomat mosolyogva futottam, mivel pont olyan részeket kaptam,
ahol sokat jártam. A csapatunk a kitűzött
időhöz képest két órával előbb beért, így a
végeredmény 19:49 perc lett. Életre szóló
élmény volt számunkra és szerintem mindenkinek. aki futott azon a hétvégén. Jó
volt látni, hogy hány ember készült erre,
hány ember futott, hány embert kísérte és
biztatta családtagja, barátja, társa. Egyszerűen csodálatos volt, minden jóval és
minden rosszal is. Az eltévedés és nem a
tervezett váltó pontra érkezés nem hiba,
az az UB része.
Running Sushi futócsapat
Immáron negyedik alkalommal, tizenhárom szentendrei hobbifutó egy csapatban
a futásért és egy jó ügyért. Egy újabb kiváló cél érdekében futottuk körbe a Balatont: ebben az évben a Kórház Suliért
róttuk a kilométereket. Önkéntes egyetemisták adnak célt és motivációt a tartós
betegségből gyógyuló gyerekeknek. Az ő
közös tanulásuk lehetőségét támogattuk
nagyobb összeggel és a sporttal. Emellett
az élmény, a sport, a társaság, a kihívás,
ami mozgat bennünket. Családanyák és
családapák, fiatalok és idősebbek teljesítjük a 216 km-t. Az idő nem számít, mi az
élményért megyünk, ennek ellenére évről
évre sikerül perceket faragni az eredmény-
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ből. Tavaly szakadó esőben, az idén csípős
hidegben futottunk, de élveztük minden
pillanatát. Az idén már a gyerekeink is velünk tartottak és vállaltak futásokat a tó
körül. Ennek van igazán ereje. Együtt, jó
ügyért, sporttal.
Az RPPN csapata, Kunné Birkás Reni és csapata, Bene András és csapata, Froman Anett
és csapata és még sokan Szentendréről.
Jövőre újabb kör, újabb lehetőség, újabb
kaland! Fuss, készülj és vágj neki a Balatonnak!
Gergi Erna

Vitorlás siker a Balatonon
A 29er hajóosztályban 2021. szeptember 30. és október 1. között rendezték meg a
Magyar Bajnokságot és az Európa Kupát. Hosszú évek kitartó munkájának eredménye,
hogy ezen a versenyen Korbuly Sarolta a magyar bajnoki elsőség mellett az Európa
kupa második helyével is büszkélkedhet.
Összefoglalnád az olvasóknak, hogy pontosan mi a 29er?
A vitorlázás egyszerre technikai és erőnléti sport, melyet az időjárás adta lehetőségek is erősen befolyásolnak. A 29er
hajóosztály igen instabilnak mondható.
Ha rátesszük a vízre, felszereljük és magára hagyjuk, akkor azonnal felborul.
Ezzel a hajóosztállyal amellett, hogy komoly erőnlétet igényel, nagyon sokat kell
gondolkodni és taktikázni is a sikerhez.
Elég egy apró hiba, figyelmetlenség, és

egyszerűen, mivel 40-50 km/órás szél fújt,
ami nekem és a társamnak nagy kihívás,
mivel együtt összesen 105 kilót nyomunk,
ami jóval az ideális versenysúly alatt van,
azaz nem tudtuk volna ilyen erős szélben
megtartani a hajót. Aznap a két futamból
csak egyen tudtunk elindulni, amikor a szél
csökkent, körülbelül 36 km/óra átlagra. A
verseny többi napján már nekünk kedvezett
az időjárás. Nem mentünk rosszul, valahol a
középmezőnyben végeztünk. Harmadnapra összeállt a fejünkben a taktikánk, amit

SPORTHÍ REK
STRANDKÉZILABDA Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság döntős csapatai
újra megmutathatták tudásukat, ezúttal a nemzetközi mezőnyben. 2021.
október 7-én startolt az EHF Beach
Handball Champions Cup 2021 Palermoban.
Az idei év magyar bajnokaként Európa
csúcsára is szeretett volna felállni a
LV Sport-Multichem Szentendre NKE.
A siker nem volt messze, egy picivel
több szerencsével ez az álom is megvalósulhatott volna. A csoportkört
hibátlanul hozták, majd az egyenes
ági szakaszban mindössze egy góllal
maradtak le a dobogóról.
Európa 4. legjobb csapataként térhetnek haza a lányok. Gyors átállás után
irány a terem, ahol folytatják az NBIIes bajnokságot. Bravó lányok!
JUDO Ifjúsági B Országos Bajnokság

Korbuly Sarolta (balról) versenyzőtársával

ez egyből meglátszik az eredményeken
is. Már az apró hiba is boruláshoz vezet,
amivel sok időt – így pozíciót – veszít az
ember. Ráadásul az általam választott
hajóosztályban párban kell dolgoznunk
és tökéletes összhangban kell lenni. A
kettő több mint az egy, de ez csak akkor
mondható el, ha együtt tudunk működni
a hajón.
Az összhang valóban megvolt, hiszen Magyar Bajnok és Európa kupa második helyezést értetek el.
Összesen harmincnégy hajó indult, tizen�nyolc magyar és tizenhat külföldi, köztük
csehek, szlovákok, szlovénok és osztrákok
álltak a rajthoz. Az első napunk nem indult

a versenyen igen jól tudtunk alkalmazni.
Ekkor feljöttünk több, mint öt helyet. Aznap öt futamot rendeztek, ami nemcsak
fizikailag fárasztott le minket, de szellemileg is. A legutolsó napon is öt futam volt
betervezve, hogy teljesíthető legyen a tervezett, összesen tizennégy futam. Szélhiány
miatt csak kettőt tudtak megtartani. Végül
az összteljesítményünk olyan jó volt, hogy
Európa-Kupa felnőtt kategóriában második, magyarok között a felnőtt kategóriában
első, illetve magyar felnőtt női kategóriában is első helyezést értünk el.
Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
Gergi Erna

VÁROSRÉSZEK ÚSZÓNAPJA Szeptember 18-án első alkalommal rendezték meg a Szentendre Városrészek
Úszónapját. Az úszás mellett egészségügyi szűréssel és életmód-tanácsadással várták a szervezők az
érdeklődőket.
Eredmények:
Városrészi váltóverseny:
I. Imre Balázs, Temesvári Bálint, Balogh Anna
II. Pilis Dániel, Marton András, Krunity
Milán
III. Okrutay Miklós, Czoma Zsombor,
Gere Krisztina
Egyéni városrészi úszás:
I. Püspökmajor
II. Izbég, Vasúti Villasor
IV. Belváros
LABDARÚGÁS Továbbra is tartja jó
formáját a Dunakanyar SE U15-ös
csapata. Öt mérkőzés, négy győzelem.
Utoljára Mezőkövesdre látogattak a
fiúk, ahol 5/2-re győzedelmeskedtek
egy igen nehéz mérkőzésen. A nehézséget az ellenfél játékfelfogása okozta. Góllövők: Egervári (4) és Lancsák
Zalán, akinek külön gratuláció jár első
bajnoki góljához.
Következő mérkőzés: 2021. október
30-án 10 óra, Kőzúzó Sporttelep. A fiúk
a Szolnok csapatát fogadják.
-ge-

27—sport

Eger. A szentendrei Stefanek Hunor 42
kg súlycsoportban országos bajnok.
Gratulálunk!

Az ugróköteles lányok Dubajig ugrottak

28 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

Dubajba kaptunk meghívást tíz napra négy ugróköteles lánnyal az East &
West Entertainment Company-tól augusztus 4. és
15. között. A Szentendrei
Kenguru Kötélugró Egyesületből Hilbert Petra, Országh Adél és Országh Lili,
illetve egy szombathelyi
csapat részéről Varga
Flóra képviselte hazánkat.
Nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk erre
a különleges felkérésre. A
tíz napból kétszer három
nap délutánján háromszor tíz percet kellett bemutatóznunk (összesen
tizennyolc alkalommal)
Dubaj két nagy bevásárlóközpontjában. Nagy
élmény volt a Mall of the Emiratesben a
háromnapos bemutató, mivel az előadásunk hátteréül a híres „sivatagi sípálya”
szolgált. Hatalmas sikere volt az ugróköteles bemutatóknak, illetve a külön, erre
az alkalomra készített ruháinknak is. A hat
nap bemutató között volt négy nap szü-

A nyugdíjasok életében sok idő a másfél év, főleg járvánnyal súlyosbítva.
Szorongással, félelemmel, hiányérzettel és céltalansággal teli időszakot
éltünk át: ennek esett áldozatul a Püspökmajor Nyugdíjas klub, és sajnos
több tagja is.
A kirándulásoktól és jókedvtől hangos
klub most megszűnt. Reméljük, egyszer majd újraindíthatjuk új tagokkal!
Addig is a klub megtakarított pénzét
felajánlottuk az Egészséges Városért
Közalapítványnak, ami ebből az ös�szegből idősek gyógytornáját szervezi meg és biztosítja a Püspökmajor
lakótelepi klubkönyvtárban. Minden
érdeklődő nyugdíjast szeretettel várunk az október második felében induló foglalkozásokra!

netünk, így lehetőségünk volt a pihenés
mellett Dubaj nevezetességeit is megcsodálnunk. Nagyon hálásak vagyunk
a dubaji szervezőknek, hiszen először
ülhettünk az Emirates légitársaság óriási
repülőgépén, tíz napot a Marriott szálloda
26. és 32. emeletén voltunk elszállásol-

Bartha Álmos
rejtvénye
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BUDA NÉMÁN!


VARR FEDI

va, ugyanitt háromszori
étkezést is biztosítottak.
Külön kisbusszal szállítottak minket mindenhova. A bemutatókon mindig velünk volt az egyik
meghívónk, aki ha kellett,
segített, illetve vigyázott
ránk. Hagyomány, hogy a
bemutatócsoportokat értékelni szokta a meghívó
szervezet. Odaküld egy
embert, aki bejelentés
nélkül megjelenik egy
bemutatón, és pontozza
az előadók teljesítményét, megjelenését, a zenét és a közönséggel való
együttműködést. Boldogan jelenthetjük; csapatunk kiváló minősítést
kapott. Nagyon büszke
voltam a lányok teljesítményére, hiszen
ez hatalmas kihívás volt számunkra. Sokat készültünk, de megérte, mert ízelítőt
kaphattunk egy egészen más kultúrából,
és felejthetetlen élményekkel térhettünk
haza.
Lengyel Ibolya edző
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. október 25-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy, a Tourinform Iroda által felajánlott ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A szerencsés nyertes nevét november 3-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az október 6-i rejtvényünk helyes megfejtése „Egyéb állatfajták” volt.
A nyertes: Nagy Ágnes Rébék.
Nyereménye két belépőjegy a Ferenczy Múzeum egy szabadon választott kiállítására.

MEGHÍVÓ

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. november 4-én (csütörtökön)
9.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helye:
Városháza (2000 Szentendre Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi
ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
javaslattal élni. Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. október 11.
Német Vince
elnök

Vállaljuk:
– e
 gyszerűsített eljárásban,
gázkazánok cseréjét
– kondenzációs kazánok,
kedvezményes beszerzését
– kémények bélelését, átalakítását
– víz-gáz – fűtési hálózatok
kiépítését
– tervezését, teljeskörű
ügyintézést
– ingyenes felmérés, és
ajánlatkészítés

MEGHÍVÓ

Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft
www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

06309-36-86-36

MEGHÍVÓ
Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. november 3-án (szerdán)
8.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helye:
Városháza (2000 Szentendre Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
javaslattal élni. Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. október 11.
Halper Dávid
elnök

ADÁ S -V É TE L
Simson, Csepel, Pannonia, (régi) motorkerékpárokat vásárolnék! Üzemképtelen állapotban
is! +36 70 252-6258

S ZO LG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák,
vízóra-aknák készítése, javítása. T.: +36 30
341-3423
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor
Tetődoktor. Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető,
új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS
munkák: +36 30 622-5805, +36 20 492-4619
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468

honlapkészítés.COM
Építőipari munkák: DRYVIT hőszigetelés, lakásfelújítás, kültéri burkolatok, támfalak készítése
Szentendrén és a Dunakanyarban, referenciákkal. Normentor-bau Kft. +36 20 341-4585
Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát vállalunk
A-tól Z-ig. +36 30 760-5814
Szentendre belvárosában tetőtéri szobák
kiadók.
Teljesen berendezve, fürdőszoba, konyha,
étkező közös használattal, csak hosszútávra,
megbízható, leinformálható bérlőknek. 60-80100 ezer forint / hó (rezsivel együtt). Tel.: +36
20 927-0021

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

Bútorasztalos. Méretre készített, beépített
konyhák, szekrények. Tel.: +36 20 349-22-24

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL FOGLALKOZÓ
CÉG MUNKATÁRSAKAT KERES :
FELADATOK:
• Tengeri és légi szállítmányozási fuvarok bonyolítása
• Megbízókkal, alvállalkozókkal és külföldi szállítmányozókkal való kapcsolattartás
• Ajánlatok készítése és kiadása
ELVÁRÁSOK:

MEGHÍVÓ
A Szentendrei Szerb Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. november 3-án (szerdán)
15.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helye:
Corner Szerb Étterem (2000 Szentendre, Duna korzó 6.)
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár a Szentendrei Szerb
Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. október 11.
Margaritovits Milenkó
elnök

• Felelősségteljes, önálló munkavégzés
• Csapatmunkában való hatékony közreműködés
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Word, Excel)
ELŐNYÖK:
• Nemzetközi tengeri szállítmányozási vagy hajósügynöki gyakorlat
AMIT KÍNÁLUNK:
• önálló, kreatív munkavégzés
• részt vehetsz egy növekvő cég sikereiben
• hosszútávú munkalehetőség
Szükséges végzettség:
• Középiskola

MEGHÍVÓ
Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. november 4-én (csütörtökön)
8.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helye:
Városháza (2000 Szentendre Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
javaslattal élni. Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. október 11.
Vaskóné Pántya Júlia
elnök

Szükséges nyelvtudás:
• Angol (Középfok/kommunikációképes szint)
Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidő
• Alkalmazotti jogviszony
Munkavégzés helye:
Szentendre
Jelentkezés módja:
A fényképes magyar és angol nyelvű önéletrajzát küldje el a
következő e-mail címre: global@globalshipping.hu
Szépvölgyi Eszter 06 30 93 39 340

29 — hirdetések

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. november 2-án (kedden)
8.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helye:
Városháza (2000 Szentendre Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
javaslattal élni. Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Szentendre, 2021. október 11.
Vanyák Gábor Ferenc
elnök

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941
TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
titkár: Simonyi Zsolt
KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216
RENDÉSZETI IRODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu
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SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934

Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

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

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

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

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

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

GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425

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

Általános nyitvatartás
Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00
Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

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

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

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502
GYEPMESTER: +36/20-931-6948

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon:310-868/310-487

SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

FELHÍVÁSOK

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

2021.10.23‐án szombaton

Cím

Terület

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Szentendre,
6722 hrsz.

4.017 m2

kivett beépítetlen terület

Üh/1

Pályázati
biztosíték

59.220.000 Ft

5.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2021. november 3. 10 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal
internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

8‐12 óra közt
adományvásárt tart.
Cím: 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 14
(nagyparkolónál lévő raktárhelyiség, első

Bruttó induló
(licit) ár

Részletes Pályázati kiírás
Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére

)

A Kiíró:
Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint Kiíró
(a továbbiakban: „Önkormányzat”)
nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:

Cím

Terület

Ingatlan
nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Szentendre,
7298 hrsz.

1.336 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

Szentendre,
7299 hrsz.

1.989 m2

kivett beépítetlen terület

Üh/1

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

41.570.000 Ft

2.000.000 Ft

Pályázat beadásának határideje: 2021. november 3. 1100
Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató
2000 Szentendre, Városház tér 3.
Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt
borítékban „Szentendre 7298 és 7299 hrsz.” jeligével, 1 példányban kell benyújtani.
Fülöp Zsolt polgármester

november 19. péntek 18:00
november 27. szombat 18:00
november 28. vasárnap 18:00
Szamos Cukrászda
(Dumtsa Jenő u. 14.)

Karinthy Ferenc:
Dunakanyar
Rendező: Szinetár Miklós Szereplők: Szinetár
Dóra és Makranczi Zalán
Belépőjegy: 5800 Ft
Jegyvásárlás: szentendreiteatrum.jegy.hu
Tourinform Szentendre
Karinthy Ferenc örökösének engedélyét
a Hofra Kft. közvetítette.

október 30. szombat 18:00
Helyszín: Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár
Színházterme (Pátriárka utca 7.)

Philip Glass
- Feledi Project:
Metamorfózis
Belépőjegy: 1900 Ft | diák-, nyugdíjas jegy: 950 Ft
Jegyvásárlás: szentendreiteatrum.jegy.hu
Tourinform Szentendre

