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Márciusi ígéretünk szerint az idei tematikánkban
a nők után a férfiakra fókuszálunk, vagyis nem
csupán a nőnapot ünnepeljük meg, hanem
az 1999-ben, minden év november 19-ére
meghirdetett Nemzetközi Férfinapot is.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez a döntésünk
nem a „ha már nőkről beszéltünk, úgy igazságos, hogy
a férfiakról is szóljunk” érv miatt született, hanem
mert – bár apró szerkesztőségünk nőkből áll –, kivétel
nélkül mindannyian úgy látjuk, a női minőség nem
érthető meg a férfi minőség nélkül, és fordítva. Egymás
mellett állunk, és csodálatos különbözőségeinkkel
együtt vagyunk egyformák, egyformán EMBEREK.
Az International Men’s Day hivatalos weboldala
szerint a nap célja, hogy rávilágítson a férfiak és fiúk
egészségére, javítsa a nemek közti kapcsolatokat,
hirdesse a nemek közötti egyenlőséget, pozitív
férfi példákra helyezze a fókuszt, beszéljen a velük
szembeni diszkriminációról, valamint ünnepelje az
eredményeiket és a közösségért, munkahelyekért,
barátságokért és a családért végzett tevékenységüket.
A fenti célokat helyi szintre vetítve szólítottuk meg
az utca emberét, kerestünk meg nőiesnek tartott
szakmában dolgozó férfiakat, hogy vajon ők mit
gondolnak a férfiasságról (5. oldal), mutatjuk be az
Apa Akadémia alapítóját (25. oldal) és mesélünk két
világhírű szentendrei festő párkapcsolatáról (26. oldal).
Én pedig ezúton kívánok minden
kedves férfi olvasónknak boldog és
megbecsülésben gazdag férfinapot!
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3 — főszerkesztői levél

Férfiak | Albrecht Emese

Tisztelt Olvasó!

A férfilét kihívásai ma
Milyen kihívásokkal szembesül korunkban a férfi? Ezt a kérdést tettük fel, kivételesen csak férfiaknak és minden korosztályból.
Meglepő válaszok születtek.

4 —A KÖZÖSSÉG HANGJA

A klímaváltozás miatti migráció foglalkoztat elsősorban, mert
férfiként szembe kell néznem vele, hogy hogyan fogom a családom jelenlegi életét fenntartani. Senki nem tudja, hogy a klímamenekültek megjelenése hogyan fog hatni a gazdaságra,
milyen életmódváltásra lesz szükségünk, és mit tudok én ezért
tenni. (József)

Nem nehezebb, nem könnyebb, hanem más. Átalakult az emancipáció. Számos olyan munkát veszünk át, amelyek korábban tipikusan
női munkák voltak, viszont ezzel párhuzamosan a nők olyanokat
vesznek át tőlünk, amelyek férfi munkák voltak. Nekem ez tetszik,
én szeretek a gyerekkel és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyeket
ötven éve még nem csináltak a férfiak, valószínűleg azért, mert ők
többet dolgoztak. (Gábor)

A nők részben átvállalnak férfi szerepeket, de cserébe elvárják,
hogy a férfi besegítsen a női szerepekbe. Ha mégis gond a van
végén, a férfinak kell odaállni és az egzisztenciát megteremteni.
Nincsenek külön szerepek és ez nehéz, mert két helyen kell helytállni. (László)

Nekünk férfiaknak nincs annyi kötelezettségünk a társadalom felé,
mint a nőknek. Nekik azért nehezebb, mert tőlük azt várják el, hogy
nagyjából minden téren helytálljanak. Ez a legnagyobb probléma,
amit meg kell tudunk oldani, hogy a férfi és a nő közötti különbség
más legyen, mint az elvégzendő feladatok mennyisége. (Levi)

2021-ben férfinak lenni? Szerintem kiváló dolog, a nőknek köszönhetően, mert a nők csinálnak mindent, amit mi férfiak nem. (László)

Évezredek óta a férfiak legnagyobb kihívása a nő, és ez így van a
XXI. században is. (Nándor)

Férfiak női szakmákban

Vannak férfiasnak és nőiesnek
gondolt szakmák. Ritkán látunk
női villanyszerelőt vagy ácsot,
de kevés a férfi műkörmös vagy
ápoló is. A társadalmi változások hatására a gender alapú
szakmákban is változás mutatkozik, ma már egyáltalán nem
ritka a női kamionos vagy a férfi
fodrász. Most olyan férfiakkal
beszélgettünk, akik hagyományosan női szakmát űznek.
Mészáros Bence óvó bácsiként
dolgozik évek óta Pomázon,
mindenki legnagyobb megelégedésére. De, hogy miért
lett óvodapedagógus? Az egész egy véletlennek köszönhető. A suliban a haverjaival azzal vicceltek, hogy ahol felnyílik a
felvételi tájékoztató, az lesz a munkájuk.
„Amikor én következtem, és az óvodapedagógusnál nyílt ki a könyv, jót röhögtünk
rajta, de itt már az óvó-bácsiság gondolata
megszületett a fejemben.” Mivel szeretett
volna gyermeki közegben maradni, és
olyan munkát végezni, ahol segíthet, és
férfiként példát mutathat, ezért elkezdett
a szakmán gondolkodni. A főiskolai évei
alatt megbizonyosodott róla, hogy ez lesz
számára a megfelelő, olyannyira, hogy
nem is tekinti munkának. „Az óvó-bácsiság
mint szó az én életemben már megszokott,
de sokan meglepődnek, ha meghallják. Az
oviban már megkaptam azt a jelzőt is, hogy
»Bence a legjobb óvó néni!«”.
Nők gyakran találkoznak megjegyzésekkel, ha férfias szakmát űznek, de vajon a
férfiak is szembesülnek ezzel? Bence életében is volt arra példa, hogy neki szegezték a kérdést, miért nem végez férfiasabb
munkát. „A főiskolán csupán az ének-zenei
foglalkozáskor volt negatív élményem, amikor közel harminc lány előtt kellett egyedül
elénekelnem egy gyermekdalt, miközben az
ének nem erősségem. A legtöbb esetben
szerencsére pozitív tapasztalataim vannak.
Nem csak a gyerekek, de az óvó néni társaim is elfogadnak.”
Annak ellenére, hogy bárkinek lehetősége lenne óvodapedagógusnak lenni, a je-

bármit helyrehoz. „Amikor elkezdtem ezt a szakmát, mindenki butikosoknak dolgozott
be, én meg felmértem, hogy
javítással senki nem foglalkozik. Szerintem én voltam az első
Szentendrén, aki bejegyeztette
a ruhajavítást. A válsággal sok
varrónő váltott, és elkezdett javítani. Nem akartam beállni a
versenybe, inkább vettem olyan
gépeket, amivel farmerokat, bőröket, vastag anyagokat tudok
megvarrni.”
A sportos alkatú Vilmost a
szükség vitte a varrás felé.
Mészáros Bence | Fotó: Bellai László
Erdélyben született és élt,
lentkezők elenyésző százaléka férfi. Bence
és amikor karatézni kezdett, szembesült
szerint a fizetés és a megbecsülés az, ami vele, hogy nincs megfelelő ruhája, így
visszatartó erő, hisz sok esetben a csaláautodidakta módon varrt egyet magának
dok fő bevételi forrását a férfitól várják el. lepedővászonból. „A többiek meglátták,
„Ez egy olyan szakma, ami ma Magyaror- és mindenki akart magának is. Úgyhogy,
szágon nem örvend megbecsülésnek és
minden nap, miután haza mentem a sulinincs is kellőképpen megfizetve.”
ból, elővettem a varrógépem, és varrtam.
Persze, egy szokatlan munkakör nem csak
Fejlesztettem magam, egyre többet tanulhátránnyal, előnyökkel is járhat. Bence szerint már az is előny, hogy ritkaság, hogy
férfiként végzi ezt a hivatást. „Szeretnék jó
példával elöl járni és egyre inkább elterjeszteni azt, hogy mindenki nyugodtan csinálja
azt, amit szeretne, és ne vegye figyelembe a
társadalmi elvárásokat. Ha megnézünk egy
álláshirdetést, az esetek döntő többségében
még mindig azt látjuk, »óvónőt keresünk«.”
De előnynek érzi azt is, hogy a gyerekek
szeretnek vele úgy játszani, amit egy női
óvodapedagógussal nem minden esetben
tudnak megtenni. A játék milyensége, intenzitása eltérő a két nem között. „Szeretek
a gyerekekkel „birkózni”, nyakba venni őket,
magasba repíteni a kicsiket. Na és persze,
amikor megbütykölök valamit az oviban,
általában egy elég szép számú nézőközönségem van. Nagyon hálás szakma, szeretem
csinálni.”

tam. Anyukám nem segített, vagyis segített

Dienes Vilmos szintén pomázi, ő a ruhák
megjavításának tudora. Évtizedek óta foglalkozik varrással. Számos gépe van, így
nemcsak ruhákat, hanem cipőket is javít,
ha szükséges. Sportszerektől a táskákig

volna, de olyan büszke voltam, hogy nem
engedtem meg neki. A katonaság után egy
német ruhaipari céghez kerültem, ahol különleges kabátokat varrtak. Igaz vasalófiú
lettem, de megfigyeltem, hogy készülnek a
kabátok. Megvettem az anyagot a boltban

Dienes Vilmos | Fotó: Vas Julianna

5 —a téma

Lapszámunk témája kapcsán felkerestünk négy férfit, akik
nőiesnek tartott szakmában találták meg a hivatásukat, s mint az
alábbi írásunkból kiderül, ettől egy cseppet sem érzik magukat
kevésbé férfiasnak.

6 —a téma

és szabásminta nélkül próbáltam összerakni a kabátokat.
Annyira jól sikerült, hogy behívott az igazgató, miért lopom el
a benti kabátokat. Nem hitte el,
hogy én készítettem el azokat.”
Vilmos nem sokkal később önbizalomtól telve mestervizsgára jelentkezett, de hiába adott
le jó anyagot, azt mondták,
kezdje a melót a hierarchia alján. Így inkább Magyarországra jött, és elkezdett dolgozni.
A műanyag fröccsöntéstől az
építőiparig mindent kipróbált.
„Soha nem úgy kelek fel, hogy
mennyi melóm van, vagy men�nyi lesz a fizetés, hanem az a lényeg, hogy
bejönnek a vevők, és elégedettek legyenek.
Ez tesz boldoggá.”
Büszke a munkájára és a férfi mivoltára is, és tán ez az oka, hogy nem is tett
senki megjegyzést arra, hogy nőiesnek
tartott szakmában dolgozik. Sőt, nem ez
az egyetlen „nőies” tevékenység az életében, ugyanis születésük óta egyedül
neveli két gyerekét. „A főzés, mosás, takarítás mellett a legkevesebb, hogy varrok is. Ez az igazi jin-jang az életemben,
egyensúlyban kell lennie a világnak. An�nyi fekete, amennyi fehér, annyi lágyság és
annyi keménység legyen, ami boldoggá
teszi az embert.”
Kiss László negyvennégy egészségügyben
eltöltött év után döntött úgy, hogy nem
folytatja a munkát. Érzékeny gyerek volt,
aki mindig készen állt segíteni, ha valaki
bajban volt. Vöröskeresztes programokra
járt le úttörőként, és nagyon megtetszett
neki, amit ott látott és tanult. Az élet mégis úgy hozta, hogy ipari tanulónak állt, de
nem érezte úgy, hogy ott a helye. Tizenhét évesen kapta meg a lehetőséget arra,
hogy egészségügyi szakápolást tanuljon.
Akkoriban csak női osztálytársakkal járt
együtt. „Egyedüli fiúként azt gondoltam,
enyém a világ, de nem így lett. Mire végzős
lettem, addigra már az egészségügy érdekelt jobban.” Általános ápolóként végzett,
és a Honvéd Kórház traumatológiájára
került. „Itt rögtön lehet segíteni, mindenki
rohan, hogy megmentse a beteget, és ez
nagy sikerélményekkel jár, de nem csak azzal persze.” A szegedi mellkas- és has-sebészeti klinikáról került Pomázra, a Gálfi
Béla Kórházba. Közben megnősült, első
felesége orvos volt, fia és második felesége szintén ezen a pályán dolgozik. „A fiam
biológia szakon kezdett az egyetemen, majd
azt félbehagyva segédápoló lett a Gálfiban,
mert úgy érezte, hogy többet tud segíteni
az ágy mellett. Elvégezte a főiskolát, most
pedig már egyetemi szinten tanulja a szakmát.” László később leérettségizett, és további képzéseket is elvégzett, de sosem

van szó, de egy belső megérzés
hatására megadta a lehetőséget, hogy gyermeke elkezdjen
hárfázni. És hogy tényleg női
hangszer-e a hárfa? „Természetesen kevesebb férfi hárfás van,
de a zenei környezetben mozgó
emberek a zenetörténelemmel
tisztában vannak annyira, hogy
tudják, bizony a XIX. század végéig, a XX. század elejéig, minden hangszeres zenész férfi volt.
És a hárfairodalomban is a nagy
zeneszerzők, a nagy hárfaművészek, a technikák fejlesztői,
mind férfi hárfások voltak, miKiss László (jobbra) utolsó munkanapján a fiával
vel a nőknek nem mindig volt
hagyta ott a betegágyakat, pedig lett volna erre lehetőségük.” De míg zenei körökben
rá lehetősége.
nem érte ezzel kapcsolatban negatív megAz egészségügy nem könnyű szakma, jegyzés Álmost, tinédzserként azért kapott
mind fizikailag, mind lelkileg el tud fáradmegjegyzéseket. Szerencsére ezek nem
ni benne az ember. Lászlónak szerencséje voltak nagyon bántóak, és jól is kezelte a
volt, mert a család is ebben dolgozik, ezért
helyzetet a kamasz fiú.
számos különleges hagyományuk is van. A
Meglepő, de egy férfi és egy női hárfaműSzentestét 25-én tartják, 24-én dolgoznak, vésznek máshogy kell játszania, mivel a
hiszen annyian vannak, akiknek fontos ott- férfiaknak genetikailag más a kézfelépítéhon lenni ezen a napon.
sük, ezért másként kell használniuk, hogy
És hogy miért nők az ápolók még mindig? elérjék a megfelelő hangot, a megfelelő
László szerint a háborúkhoz kell vissza- hangszínt, a gyorsaságot. „Nekem a férfi
nyúlni. A férfiak harcoltak, a nők meg gonmivoltomból eddig csak előnyöm szármadozták a sebesülteket. „Részben az apá- zik, hiszen vastagabb és nagyobb kezem
cák végezték ezt a feladatot, sőt, a nővér
van, amivel könnyebben tudok szépen hanelnevezés is tőlük érkezik. Így alakultak ki gokat megszólaltatni.”
az ispotályok, ahova a betegek kerültek.”
Magyarországon sem véletlen, hogy tömegek jelentkeztek anno nővérképzőbe,
mert a többi helyre férfiakat kerestek, és ez
maradt a lehetőség a tanulásra. „Az emberek kórházba kerülve segítőkész, empatikus
ápolókkal szeretnének találkozni, ezért itt
nem állták meg a helyüket durva lelkű emberek.” Feleségével egy nővérkongresszuson ismerkedett meg. Ott ezerkétszáz emberből tizennégy férfi volt. Mára tíz-tizenöt
százalékra teszi az ápolók számát, bár jóval
többen végeznek a képzéseken, akik közül
végül sokan távoznak az országból.
László hátránnyal nem találkozott a munkája során, előnnyel viszont igen. „Talán a
férfiak magabiztossága, meg a fizikai erő,
ami segíthet. Magabiztosabb tud lenni egy
erősebb egyed, mint egy törékeny.”
Tallós Álmos hárfaművésznek tanul Németországban. Nemrégiben első helyezést
ért el a Hatodik Hong Kong-i Nemzetközi
Hárfaverseny U19-es korosztályában, huszonöt országból négyszáz versenyzőt utasítva maga mögé. Negyedikes korában találkozott először a hangszerrel, egy waldorf
iskolai rendezvényen. Jelentkezett is a zeneiskolába, ám először úgy tűnt, nem kerül
be. Nyár végén értesítették, hogy megüresedett egy hely. Anyukája azon kezdett
el gondolkodni, megossza-e az örömhírt
fiával, mert mégiscsak egy női hangszerről

Tallós Álmos

Ám az előnyök sora itt még nem ért véget.
„Nekem kifejezetten előny a hárfázásban,
hogy férfi vagyok, mert kuriózumnak számít, s így sokat segít abban, hogy kapjak
fellépéseket, illetve, hogy az emberek szívesebben, nagyobb érdeklődéssel jöjjenek el
egy-egy koncertre. Szerencsére a komolyzenei közeg művelt, fejlődő és nagyon intellektuális, ezért nekem nem kell megküzdeni
semmilyen sztereotípiával.” Pont ezek ellen
a sztereotípiák ellen lehet jó gyakorlat,
hogy a próbajátékok első fordulójában,
paraván mögött játszanak a jelentkezők,
így kizárólag a zenei teljesítmény határozza meg a produktumot.
Zimre Zsuzsa

ÁTADTÁK A DERA-PATAK ÚJ FAHÍDJÁT
Október végén megtörtént a Pannóniatelepet az Intersparral összekötő gyalogos
kishíd műszaki átadása. A Wolf Gedeon
utca végén lévő híd felújítása az önkormányzat, az Interspar és egy helyi vállalkozó összefogásával valósulhatott meg.

Fotó: szentendre.hu

Az állomás melletti Spar leégése után – az
Interspar megközelíthetőségének vizsgálatakor – vált világossá, hogy a Dera-patakon átvezető fahíd használhatatlanná,
balesetveszélyessé vált – ezt előzetesen
lakossági bejelentések is megerősítették,
ezért a hidat lezárták. A híd felújítására és
világításának kialakítására az áruházlánc
vezetősége 1,9 millió forintos anyagi segítséget ajánlott fel. A kivitelezés egy szentendrei vállalkozó – a városban elismerően „hídmesternek” is nevezett – Mészáros
János Pál érdeme. A híd világításának
kiépítésére öt vállalkozótól kért ajánlatot
az önkormányzat. A körzet képviselője, Magyar Judit közbenjárásával felújított átkelő
ünnepélyes átadására a kishíd napelemes
led-világításának elkészülte után kerül sor.
JÓ KEZEKBEN A TEMPLOMDOMBI FÁK
A Templomdomb öreg akácfáit tavaly a
Madarak és Fák napján fogadta örökbe
egy fiatal csapat, az alpintechnikás faápolással foglalkozó Dzsindzsa Nindzsa. A
csapat tagjai: Víg Bence és Jancsó Márton
természetvédelmi mérnökök, valamint

AKNAY JÁNOS LETT A NEMZET MŰVÉSZE
Idén hat alkotó nyerte el a legrangosabb
magyarországi művészeti elismerésnek
számító Nemzet Művésze díjat. A tizenegy
művészeti kategóriában odaítélhető díjat a
képzőművészek közül – Maurer Dóra grafikus-festőművész mellett – a Szentendrén
élő Aknay János festőművész vehette át.
Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke emlékeztetett arra, hogy a
Nemzet Művésze címet nyolc évvel ezelőtt
alapította az akadémia az Országgyűlés kezdeményezésére a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó
életkörülményeinek biztosítása céljából.
A díjátadót tavaly a járványhelyzet miatt
nem tudták megtartani, így az elismerést
a tavalyi díjazottak is november 5-én kap-

Aknay János | Fotó: Deim Balázs

ták meg, köztük három szentendrei, illetve
szentendrei kötődésű alkotó: Farkas Ádám
szobrászművész, Péreli Zsuzsa textilművész, keramikus, restaurátor és Kovács
Miklós kékfestő mester. (Forrás: MTI)
WEBÁRUHÁZAT NYITOTT A KÖNYVTÁR
Hosszas előkészületek és néhány hetes

próbaidőszak után, november első hetében megnyílt a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár webáruháza, amely a www.webshop.hbpmk.hu linken érhető el. A „Könyvek
a művészetek városából” elnevezésű online könyvesboltban főként Szentendrével
és a Dunakanyarral kapcsolatos könyveket
vásárolhatóak. A webshop mintegy száz
kiadvánnyal indult. A folyamatosan bővülő
kínálatban a helytörténet mellett a művészetek, az életrajzok és a helyi vonatkozású
szépirodalom is megtalálható. A könyvek
egy része saját kiadvány, de kaphatóak a
Ferenczy Múzeumi Centrum, a Szentendrei
TDM és a Szentendrei Könyvklub egyes
kiadványai is. A tervek szerint a könyvtár a
közeljövőben újabb partnerek könyveit is
felveszi a kínálatba.
PISMÁNYI VILLAMOSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
2021. november 11. és december 12. között
az ELMŰ villamoshálózat-felújítási munkákat végez Pismányban. A rekonstrukciót az
elavult, csökkent teljesítményű kábelek
cseréje indokolja. A biztonságos villamosenergia-ellátás érekében a régi (0,4 kVos) hálózatot légkábelre cserélik, néhány
helyen új oszlopot is állítanak. Az oszlopállításokhoz szükséges darus gépjárművek
miatt a forgalom korlátozására lesz szükség. A főbb útszakaszokon forgalomirányító személyzetet segíti a közlekedést.
Burkolatbontás a Szamóca, Ölyv, Nyerges,
Táltos utcában és a Barackos úton lesz.
A munka ütemezése:
2021.11.12. oszlopállítás: Barackos út, Remény utca, Rövid utca, Csend utca, Tábor
utca
2021.11.17. technológiai szerelés: Csend
utca, Tábor utca
2021.11.19. technológiai szerelés: Remény
utca, Rövid utca
2021.11.24. technológiai szerelés: Barackos
út • Cserélendő oszlopok pontos helyszínei: Barackos út 38., 40., 46., 48. • Rövid utca
1., 3. • Remény utca 8., 12., 14., 20. • Tábor
utca 5.

ÚJRA ÜLÉSEZIK A HELYI OPERATÍV TÖRZS
Az országos járványhelyzet romlása miatt a Helyi Operatív Törzs november 8-án
ismét tanácskozott. Az önkormányzati intézmények és cégek vezetői anonim módon
felmérték a munkatársak átoltottságát. Ennek eredménye szerint az önkormányzati
dolgozók átoltottsága Szentendrén jóval az országos átlag felett van, 70 és 95%
közötti az oltottak aránya.
DR. SZOLTSÁNYI GÁBOR HÁZIORVOS
elmondta, hogy nagyon sok a felső légúti
fertőzéses beteg, és növekszik a koronavírusos betegek száma is. Mivel a Covid
és az egyéb légúti fertőzések tünetei
hasonlóak, ezért azt kérik a háziorvosok,
hogy ilyen panaszok jelentkezése esetén
először telefonon keressék őket. A telefonos kikérdezés alapján kiszűrhetők a

Covid-gyanús esetek, és elkerülhető,
hogy a rendelőben a személyes megjelenéssel továbbadják a fertőzést. A háziorvosoknál is lehet jelentkezni a harmadik Covid-védőoltásra, de változatlanul
lehetőség van – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) weboldalon – oltópontra időpontot foglalni.
Az influenzaoltások is elérhetők a házi-

orvosoknál, az oltás felvételére mindenki
egyeztethet időpontot a háziorvosával. A
korábbi évekhez hasonlóan elsősorban
a 60 feletti korosztály, illetve a fokozott
kockázati csoportokba tartozóknak, krónikus betegeknek ajánlott, de a kormányzati tájékoztatás szerint minden magyar
állampolgárnak térítésmentesen adható.
Viszont nem korlátlanul áll rendelkezésre
a vakcina, minden körzet a tavalyi men�nyiséget kapta.
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYEIBEN (SZEI) továbbra is érvényben vannak a járvány kezdete óta be-
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Víg Bálint. Idén augusztusban elvégezték a száraz ágak levágását, valamint a
szükséges gallyazást, októberben pedig
tovább folytatták a munkálatokat, melynek eredményeként felállították az egyik
akácfa támaszrendszerét. A kereszttechnikás támaszték mostantól hosszú ideig
stabilizálja a vén akác biztonságát.

vezetett óvintézkedések: az intézménybe
csak lázmérést és kézfertőtlenítést követően lehet belépni, az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése az egész szakrendelőben továbbra is kötelező – mondta el
Dublinszki-Boda Péter intézményvezető.
– A munkatársak között jelenleg nincs
beteg, védőfelszerelés-készletek rendelkezésre állnak. Az intézmény a harmadik
oltásban besegít a háziorvosoknak.
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A GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN a beoltott kollégák közül többen megfertőződtek koronavírussal. Ezért a bölcsődében a
november 1-jei héten be kellett zárni egy
csoportot, a Püspökmajori óvodában pedig november 8-tól két csoport – az Életfa
és a Levendula – nem tudott gyermekeket fogadni. A járványügyi szigorításokat
már bevezették.
Mindkét intézményvezető elmondta: nagyon sok gyereket hoznak be a szülők
felső légúti tünetekkel. Ez azért is gond,
mert a gyermekeknél általában nem
szűrik a Covid-fertőzöttséget, és ők is
lehetnek vírushordozók. Nagyon kérik a
gyermekorvosokat: ne bízzák a szülőkre
annak eldöntését, hogy a gyerek mehet-e
közösségbe, vagy sem. A gyermekintézmények vezetői – Hajnal Szilvia és Diószegi Istvánné – hangsúlyozottan kéri a
szülőket, hogy csak egészséges gyermeket vigyenek bölcsődébe, óvodába. Ha a
családban koronavírus-fertőzésre utaló
tüneteket mutat valaki, akkor a gyermeket ne hozzák közösségbe a fertőzés terjedésének elkerülése érdekében.
A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN a nyáron is
fenntartottuk a járványügyi szabályok egy
részét: étkeztetésben a fertőtlenítő mosogatást, az Idősek klubjában, a Hajléktalanszállón a lázmérést, kézfertőtlenítést.
November 4-től zárt térben mindenkinek
kötelező a maszkviselés.
Az idősek klubjába csak az idősgondozásban részesülők mehetnek be – lázmérés,
kézfertőtlenítés mellett –, alkalmankénti
klublátogatókat most nem tudunk fogadni – számolt be a részletekről Kecskésné
Sipos Andrea intézményvezető.
Azok a szociális étkeztetésben részesülők, akik eddig az intézményben vették át
az ebédet, nem léphetnek be az épületébe, nekik kiadják ételhordóban az ételt.
A Hajléktalanszállón az újonnan érkező,
illetve a régen látott gondozottakat elkülönítik a lakókonténerekben, tesztelik
őket, ha negatív a teszt és tünetmentesek,
akkor kerülhetnek be a szálló épületébe.
A nem oltott munkatársaknál hetente végeznek gyorstesztet.
A területi védőnők csak az újszülötteket
és a veszélyeztetett családokat látogat-

hatják, egyébként a Tanácsadóban időpont-egyeztetéssel fogadják őket.
Az iskolaorvos és az iskolavédőnők folyamatosan szervezik a kötelező oltásokat
összehangolva a Covid-védőoltásokkal.
Folyamatos az igény az iskolások koronavírus elleni oltására, ami nagy szervezést
igényel a munkatársaktól.
A DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYBEN mindenki
számára kötelező a maszkviselés. A megbeszéléseket online formában tartják. Ha
országos korlátozások lépnek életbe, akkor ez ismét gondot okozhat a karácsonyi
gyűjtésben.
A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN jelenleg minden munkatárs
egészséges – tájékoztatott Lakatos Judit
ügyvezető. – Zárt térben a maszkviselet
kötelező. A Dunaparti Művelődési Ház
előterébe a szakkörökre, foglalkozásra
érkező gyerekek szülei nem jöhetnek be.
Egyelőre minden programot úgy készítenek elő, hogy azok megtarthatók lesznek,
ha mégsem, akkor úgy, ahogy a tavaly év
végi hullám idején, online közvetítéseket
szerveznek.
A HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁRBAN is magas a munkatársak átoltottsága, sokan kérik a harmadik oltást is. Az
intézményben kötelező a maszkviselés.
Amikor ismét megnyithatott a könyvtár, a
korábbi „covidos szolgáltatásainkat” nem
állítottuk le. A könyvek házhozszállítását
továbbra is vállaljuk, a rendezvényeket
élőben közvetítjük, és változatlanul kérhetik az olvasók, hogy összekészítsünk
számukra könyvcsomagot, amit nyitvatartási időben vehetnek át – mondta dr.
Tóth Máté igazgató.

a Kovács Margit Múzeumban fordul elő
a csoportos érkezés, őket úgy irányítják,
hogy egyszerre egy helyiségben ne legyenek sokan.
A V8 USZODA ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
munkatársai körében is magas az átoltottság, a látogatókkal foglalkozó dolgozók 90 százaléka felvette mindkét oltást.
Az intézmény területén a maszk viselése
kötelező, kivéve a medencetérben, wellness részlegen, illetve az öltözőkben, és a
zuhanyzókban. Átlagosan napi háromszáz
látogatója van az uszodának, ennek mintegy kétharmada iskolai úszásoktatásban
résztvevő gyermek, illetve egyesületi tag,
sportoló. A korlátokat, öltözőket, vizes
helyiségeket rendszeresen fertőtlenítik
– tájékoztatott dr. Juhász László ügyvezető igazgató.
A SZENTENDRE ÉS TÉRSÉGE TDM NONPROFIT KFT.-NÉL (TDM) ügyfélfogadáskor a maszkviselés kötelező – mondta
Lőrincz Ágnes ügyvezető. – November
10-től pedig minden piacnapon kihelyezik a táblákat, amelyen ajánlják a maszkviselést.
A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NZRT. (VSZ)
munkatársainak átoltottsága magas. –
Azoknál a munkatársaknál, akiknél covid-fertőzésre utaló tünetek lépnek fel,
és nincsenek beoltva, a korábban is alkalmazott protokoll alapján járunk el és
PCR-tesztre küldjük az érintett munkatársakat. A gyakori fertőtlenítés és szellőztetés mellett a maszk használata a VSZ
irodáiban és közösségi tereiben kötelező.
A VSZ rendelkezik ózongenerátoros fertőtlenítővel is, amely szükség esetén az
önkormányzati intézményekben is használható – tájékoztatott Mandula Gergely
vezérigazgató.

A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUMBAN
minden munkatárs egészséges, magas a
kollégák átoltottsága, többen kérik a harmadik oltást is – tájékoztatott dr. Lauter
Éva igazgatóhelyettes. – November 4-től
a maszkviselés kötelező az intézményben mind a látogatók, mint a munkatársak
számára, kivéve, ha valaki egyedül dolgozik egy szobában.
A jelenlegi szabályok értelmében védettségi igazolványt nem kérnek a látogatóktól, de ha változnak a szabályok,
akkor a regisztrációs, illetve jegyrendelés
oldalon fel lesz tüntetve, hogy milyen feltételekkel látogatható a kiállítás vagy a
rendezvény. A rendezvények látogatása
egyébként regisztrációhoz kötött, így elkerülhető, hogy zsúfoltság alakuljon ki a

A SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁGNÁL elrendeltük, hogy személyes
intézkedéseknél kötelező a kollégák
számára a maszkviselés, igazolványok
átvételénél a gumikesztyű használata –
mondta Fekete András igazgatóhelyettes.
– Zárt térben, ügyfélfogadásnál mind az
ügyfélnek, mind az ügyintézőnek kötelező a maszk. Az irodákban, a nagyobb
közösségi helyiségben rendszeres a fertőtlenítés. Munkatársainknak ajánljuk a
harmadik oltás felvételét, a jövő héten a
munkatársak többsége felveszi a harmadik oltását is.
Az ózongenerátorokat felújították. Ismét
megkezdik az önkormányzati intézmények, cégek helységeinél az ütemezett

helyszínen. A múzeumokban nem jellemző, hogy egy időben sok látogató lenne,

fertőtlenítést, amit a rendészet munkatársai önkéntes munkában végeznek.

MILYEN LEGYEN A HÉV VÉGÁLLOMÁS
ÉS A VOLÁN BUSZPÁLYAUDVAR
SZOMSZÉDSÁGÁBAN KIALAKÍTHATÓ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLATÓ
KÖZPONT SZENTENDRÉN?

A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a MÁV-HÉV Zrt. konzorciumának irányításával a HÉV fejlesztésének tervezése 2020-ban megkezdődött. A kezdeti elképzelések szerint a pályatest és a hozzá tartozó
biztonsági berendezések felújítása, a sebességkorlátozások megszüntetése és a megállók akadálymentesítése volt a cél, de mára jelentős
előrelépés történt: a fejlesztési tervekben már az állomások korszerűsítése is szerepel. Ezt a szentendrei városvezetés is örömmel fogadta.

A Dunakanyar körúti SPAR-áruház 2021. április 7-én este pár óra alatt

A továbblépés érdekében a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát

a lángok martalékává vált. A megdöbbentő erejű tűzeset el nem

elindítottuk, és kezdeményeztük, hogy a tervezési munkálatokba von-

hanyagolható ellátási zavart eredményezett: az alapvető élelmisze-

ják be a város főépítészét. A Szentendre és Vidéke lapzártájának ide-

rek és sok egyéb hasznos áru beszerzésének lehetőségét nem csak

jén érkezett tájékoztatás szerint először a budapesti szakaszon terve-

a helyiek, de a térségbe tovább utazók is hiányolják. A belvárosban és

zett fejlesztéseket, a Batthyány tér és Kaszásdűlő közötti táv bírálati

az állomás melletti Rózsakert lakótelepen élők, különösen az idősebb

szakaszban tartó engedélyes szintű terveit ismerhetik meg az érdek-

korosztály tagjai számára segítséget jelent, hogy a szentendrei Ford

lődők. Az agglomerációs szakaszról későbbi időpontban ad tájékoz-

Közép- és Kelet Európai Értékesítő Kft. felajánlásának köszönhetően

tatást a BFK.

május végétől hetente többször ingyenes kisbusszal járhatnak bevá-

A szentendrei önkormányzat törekvése változatlan, az állami szerep-

sárolni, de ez végleges megoldásnak természetesen nem tekinthető.

lőkkel együttműködve szeretnénk elérni a közös célt: a mai kor igé-

A rendkívüli helyzet lehetőséget kínál a városnak ezen a központi jelen-

nyeit kielégítő intermodális közlekedési, és különböző szolgáltatásokat,

tőségű területén a kereskedelmi, szolgáltatási, egészségügyi és egyéb

köztük közszolgáltatásokat is nyújtó központ fejlesztését. A beruhá-

közszolgáltatási funkciók régóta időszerű fejlesztésére. Ez nemcsak

zás jelentős hozzájárulást jelentene a fenntarthatóság korkövetel-

a 29 ezer szentendrei polgár, hanem a szentendrei járás 80 ezer lako-

ménye szempontjából is: a parkolási igényeket kielégítő infrastruktú-

sának és az idelátogató turistáknak az érdekét is szolgálná. Az önkor-

rájával reális alternatívát kínálna a tömegközlekedés választása iránt

mányzat ezért a területnek a HÉV- és VOLÁN-állomások korszerűsí-

fogékony lakosság számára és ezáltal csökkenne a városon keresztül

tésével összehangolt, egységes fejlesztését szorgalmazza.

haladó autós forgalom okozta levegő- és zajszennyezés.

Régi vágya ez Szentendrének. Az elmúlt húsz évben több koncepció is

A beruházás előkészítésével az önkormányzati hivatalon belül külön

készült az üzletközpont megújítására, a megvalósítási folyamat azon-

munkacsoport foglalkozik; a beruházó kiválasztását szolgáló pályá-

ban a forráshiány mellett döntően a rendezetlen tulajdonviszonyok

zat részleteiről a képviselő-testület dönt. A témával kapcsolatos aktu-

miatt rendre megakadt. Amennyiben nemzetgazdasági szempont-

alitásokról kiemelten tájékoztatjuk a szentendreieket és a város von-

ból kiemelt jelentőségű gazdasági területté nyilvánítaná a kormány

záskörzetében élőket. Észrevételeikre számítunk!

az intermodális közlekedési csomópont, valamint a közszolgáltató és
kereskedelmi funkciókat betöltő fejlesztések területét, akkor sokkal
hamarabb, egységes építészeti és közlekedés koncepció alapján lenne
megvalósítható a város és a térség életében jelentős urbanisztikai fejlesztés. Ennek érdekében Fülöp Zsolt polgármester a tűzeset másnapján levelet írt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, majd a kérelmet szeptemberben megismételte.
Pozitív válasz esetén minden eljárás, a jogi, építészeti, kivitelezői határidők lényegesen lerövidülnek és ezzel felgyorsítható lenne a projekt
megvalósítása. A terület tulajdonviszonyainak rendezése, valamint az
építési szabályzat átalakítása ugyanis mind az elővárosi közlekedés,
mind a kiegészítő kereskedelmi és közszolgáltatási funkciókat létrehozó fejlesztésekhez nélkülözhetetlen.
A jogi helyzet összetettségéhez hozzátartozik, hogy még nem zárult le
a biztosítási folyamat sem: a biztosító, a leégett felépítmény kezelője

A leégett SPAR felülnézetből. Mi legyen a helyén? Mondja el Ön is véle-

(Pikk-Terc Kft.) és az áruházat működtető Spar-Invest Kereskedelmi

ményét! Az igényfelmérő kérdőív a városházi melléklet 3-4. oldaláról

Kft. álláspontja nem egyezik; és mind a mai napig nincs lezárt tűzvizs-

kivágható: kérjük, töltse ki és december 15-ig adja le a tíz gyűjtőhely

gálói jelentés az esetről.

egyikén – ezek listáját a 4. oldalon találja. Együttműködését köszönjük!

MOZAIKOK A HÉV-VÉGÁLLOMÁS
ÉS KÖRNYÉKÉNEK TÖRTÉNETÉBŐL

Krachler Ágoston az 1990-es évek elején írta meg a mindmáig kéziratban nyugvó visszaemlékezéseit. A HÉV-végállomás közelében egykor
volt Kőzúzó-telep rövid történetét is ő őrizte meg. Dömörkapu és a HÉV

A Szentendrét jól ismerők körében fogalomnak számító terület

végállomás mögötti, kőzúzásra kijelölt terület között hat és fél kilo-

a római korig visszamenően sokféle történeti emléket őriz.

méter hosszú drótkötél pályán a levegőben, csilléken szállították az
útépítésekhez a követ, amit itt zúztak apróra. Emlékét még ma is őrzi

Vegyük első példának az állomás mögötti utcát, ami azért kapta 1925-

a város jelenlegi iparterületén végigfutó Kőzúza utca.

ben a Római temető nevet, mert a város római kori temetői közül az
egyik legjelentősebbet a mai Római temető utca és a Vasúti villasor

A második világháború után, 1949-ben az Alsó-temető és a HÉV-

közötti területen tárták fel.

végállomás mellett állították fel a Szovjet hősi emlékművet. Az előtte
kialakított Hősök terén tartották az április 4-i felszabadulási ünnep-

Egy másik történeti temető is kapcsolódik ehhez a környékhez: az Alsó

ségeket egészen 1970-es évek közepéig, amikor is a buszpályaudvar

temető vagy másik nevén Budai úti temető. A XVIII. század végén, 1795-

kibővítése miatt nem csak a temetőt szanálták, de az emlékművet

ben a római katolikus egyház létesítette és tartotta használatban egé-

is lebontották és az eredetihez hasonló formában egy újat építettek

szen 1976-ig, amikor is a buszpályaudvar bővítése, átépítése miatt sza-

fel a köztemetőben.

nálták, az exhumált sírokat áthelyezték a Sztaravodai úti köztemetőbe.
A szanálás során a temető 1898-ban felállított központi keresztjét áthe-

Egy nagyot lépve az idő mérőrúdján, szólni kell a hetvenes évek-

lyezték a Péter Pál templom kertjébe, ahol azóta is áll.

ről is. Arról az évtizedről, amelyik egész Szentendre vonatkozásában a nagy áttörés korszaka volt. Csak emlékeztetőül: ekkor épül

A HÉV-végállomás fehér kerítésének beszögelésében ma is látható

a Püspökmajor lakótelep, a várost átszelő négysávos autóút, a Pest

a római katolikus plébánia hajdani földjén 1905-ben emelt Budai úti

Megyei Művelődési Ház és Könyvtár, ekkor válik Szentendre a múze-

kereszt magas kő talapzaton öntöttvas korpusszal. Dél felől ez volt a

umok városává, a Szentendrei Teátrum évről évre óriási siker mel-

város első ismert keresztje, mely helyi védelem alatt áll.

lett megtartott előadásai tömegével vonzzák a turistákat a városba.
1970-ben épült fel a HÉV-végállomás közelében a város első össze-

Dumtsa Jenő polgármester három évtizedes hivatali ideje alatt kel-

függő egységet alkotó, tömbösített lakótelepe, a Rózsakerti lakótelep.

lett megküzdeni a szinte teljes szentendrei szőlőállományt – az 1880-

1974. augusztus 20-án adták át az ötvenmillió forintos költséggel épült,

as évek elején – megsemmisítő filoxéravész okozta gazdasági vál-

hatezer négyzetméter alapterületű bevásárló központot ABC áruház-

sággal, a lakosságot sújtó megélhetési gondokkal. Ilyen előzmények

zal, iparcikk üzlettel, gazdabolttal, tejivóval, patyolatszalonnal és ruhá-

után adták át 1888 augusztusában a HÉV szentendrei vonalát. Mintegy

zati szaküzlettel. A helyi lakosság és a turisták jobb ellátását várták az

vigaszként és egyben reményként mindazoknak, akik a filoxéravész

új bevásárlóközponttól, ami azért nem váltotta be a hozzá fűzött elvá-

miatt elvesztették kenyérkereső munkájukat. Nem nehéz elképzelni,

rásokat, mert öt évvel korábbi igényekhez méretezték. A Volán szent-

hogy aki csak tehette, azon az emlékezetes augusztus 16-án kint tolon-

endrei főnöksége viszont 1977-ben élüzem lett. Száznyolcvan dolgozó-

gott az új szentendrei vasútállomáson nyakát nyújtogatva és ver-

val és huszonöt Ikarusz panoráma busszal látták el a helyi forgalmat.

sengve, vajon ki látja meg elsőnek a gőzmozdony füstjét.
A kezdetben naponta csak egy-két alkalommal, de az új század első

Az utóbbi bő négy évtized sem múlt el nyomtalanul a HÉV-végállomás

éveitől már óránként közlekedő vonatot a helybéliek hamar meg-

és környéke felett, de összességében sem hozott olyan mennyi-

szokták és a napi közbeszédben egyszerűen csak „kávédarálóként”

ségű és nagyságrendű változást, mint amekkorát a hetvenes évek

emlegették. Az első fél évben közel harmincezer, a következő évben

eredményezett.

már több mint százezer utas vette igénybe a vasutat. Szentendre és
Budapest Pálffy tér között 1903-ban kilenc megállóval, egy óra tíz perc
alatt tette meg az utat a „vicinális”. 1911 nyarára a korábbi gőz meghajtású mozdonyokat felválthatták villanymeghajtású korszerűbb társai.
1905 szeptemberében felmerült, hogy a Szentendre és Visegrád
közötti szakaszra tervezett bővítésre nyolcvanezer korona értékben
törzs-részvényéket kell kibocsátani. A HÉV Visegrádig történő kiépítésének terve azonban megrekedt a róla való gondolkodás szintjén.

Török Katalin
(A cikk teljes szövege archív fotókkal,
egyéb illusztrációkkal a Szentendre.hu oldalon olvasható.)

KÉRDŐÍV
2021. április 7-én egy megrendítő tűz eredményeképpen a HÉV-

1

végállomás szomszédságában megsemmisült a város egyik fontos
üzlete: a SPAR-áruház. A hiány pótlásának szükségességén túl lehe-

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

tőség nyílt egy több évtizedes lakossági szolgáltatási igény kielégí-

végállomás és a Volán buszpályaudvar

tésére. Az alábbi kérdőív segítségével a szentendrei lakosok és a tér-

szomszédságában kialakítható kereske-

ségben élők szempontjait szeretnénk megismerni annak érdekében,

delmi és szolgálató központban legyen

hogy a megújuló városrész kialakítása mindannyiunk megelégedé-

élelmiszer nagyáruház?

sére szolgáljon.
Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV
A 2021. december 15-ig beérkezett elektronikus és papír alapon kitöl-

végállomás és a Volán buszpályaudvar

tött kérdőíveket összesítjük, az eredményt publikáljuk a város hivatalos

szomszédságában kialakítható kereske-

honlapján, heti hírlevelében és a Szentendre és Vidéke lapban. A lakos-

delmi és szolgálató központban ne csak

ság véleményét figyelembe vesszük a fejlesztési folyamat során.

élelmiszer nagyáruházak legyenek?

A kérdőív 17 kérdésből áll, figyelmes kitöltése mintegy 10 percet vesz

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

igénybe. A következő kérdésekre válaszként egy-egy karikát tud beje-

végállomás és a Volán buszpályaudvar

lölni, amelyek jelentése a következő:

szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgálató központban legyenek

1 – egyáltalán nem értek egyet

egyedi kínálatú kisboltok és szolgáltatáso-

2 – nagyjából nem értek egyet

kat nyújtó egységek?

3 – inkább nem értek egyet
4 – inkább egyet értek

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

5 – nagyjából egyetértek

végállomás és a Volán buszpályaudvar
szomszédságában kialakítható kereske-

6 – teljesen egyetértek
1

2

3

4

5

6

delmi és szolgálató központban legyenek
gyorséttermek?

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV
végállomás, a Volán buszpályaudvar

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

és a kereskedelmi és szolgálató központ új

végállomás és a Volán buszpályaudvar

funkciókkal és bővített parkolási lehetősé-

szomszédságában kialakítható kereske-

gekkel megújuljon?

delmi és szolgálató központban legyenek
sportolásra lehetőséget kínáló egységek?

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a kereskedelmi és szolgálató központ városképi

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

egységet alkosson a HÉV végállomással

végállomás és a Volán buszpályaudvar

és a Volán buszpályaudvarral?

szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgálató központban legye-

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

nek elérhetőek különböző szolgáltatók

végállomás és a Volán buszpályaudvar

ügyfélszolgálatai?

szomszédságában kialakítható kereskedelmi és szolgálató központban legyen

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

lehetőség rövid távú parkolásra és P+R par-

végállomás és a Volán buszpályaudvar

kolásra, azaz az autót lehessen hátrahagyni

szomszédságában kialakítható kereske-

a közösségi közlekedésre váltáskor?

delmi és szolgálató központban legyen
turistákat útbaigazító iroda?

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV
végállomás és a Volán buszpályaudvar

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

szomszédságában kialakítható kereske-

végállomás és a Volán buszpályaudvar

delmi és szolgálató központban legyen

szomszédságában kialakítható kereske-

lehetőség kerékpár tárolására a közösségi

delmi és szolgálató központban külön bejá-

közlekedésre váltáskor?

rattal vagy különálló épületben legyenek
a háziorvosi rendelők?

2

3

4

5

6
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Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

Kérjük, állítsa fontossági sorrendbe, hogy Ön számára mennyire fon-

végállomás és a Volán buszpályaudvar

tos, hogy a HÉV végállomás és a Volán buszpályaudvar szomszédsá-

szomszédságában kialakítható kereske-

gában kialakítható kereskedelmi és szolgálató központban helyet kap-

delmi és szolgálató központban legyen

janak a következő funkciók?

külön bejárattal vagy különálló épületben
a SZEI rendelőintézet?

legfontosabb nagyon
fontos

kevéssé

nem

fontos

fontos

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV
végállomás és a Volán buszpályaudvar

SZEI rendelőintézet

szomszédságában kialakítható kereske-

felnőtt háziorvosi rendelők

delmi és szolgálató központban külön bejá-

gyerek háziorvosi rendelők

rattal vagy különálló épületben legyenek

ügyfélszolgálatok

gyermek háziorvosi rendelők?
Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a HÉV

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

végállomás és a Volán buszpályaudvar

A kitöltött kérdőívek 2021. december 15-ig leadhatók a városrészi

szomszédságában kialakítható kereske-

költségvetés megvalósítása során bevált alábbi gyűjtőhelyeken.

delmi és szolgálató központban és annak

Aki a nyomtatott városi újság mellett interneten is tájékozódik a helyi

közvetlen környezetében művészeti alko-

közügyekről, ajánljuk figyelmébe a város folyamatosan frissülő hon-

tások is ki legyenek állítva?

lapját (Szentendre.hu), ahol a heti hírlevélre is feliratkozhat.

Ön milyen eddig fel nem sorolt funkciókat szeretne telepíteni a HÉV

GYŰJTŐHELYEK:

végállomás és a Volán buszpályaudvar szomszédságában kialakítható

Városháza, Városház tér 1.

kereskedelmi és szolgálató központba?

Üveges Műhely, Telep utca 14.
Sarki Csemege & Falatozó, Vasúti villasor 45.
Zeke pékség, Hamvas Béla u. 2
Panificio il Basilico, János u. 2.
CBA Élelmiszerbolt, Füzespark, Nyár u. 2.
Príma Pék, Sztaravodai út 3.
Falatka Cukrászda, Szentlászlói út 118.
Izbég ABC, Szentlászlói út 99.
Pásztor Mini ABC, Pásztor utca Kút utca sarok
Pismány kézműves pékség, Barackos út 39.
Friss ABC, Berkenye u. 1.
Köszönöm megtisztelő véleményét!
Fülöp Zsolt
polgármester

„Be kell osztani az erőinket”

HÁZIORVOSOK – DR. SZENTE SZILVIA
Hogyan működik most a háziorvosi ellátás?
Be kell-e jelentkeznem, jöhetek-e betegen
is, vagy nem?
Gyakorlatilag mindenki máshogy csinálja.
Hivatalból most nem zárhatjuk be a rendelőket, mint az előző hullám során. De én
azt gondolom, az nagyon fontos, hogy mi is
előjegyzés alapján dolgozunk. Ennek célja,
hogy elkerüljük azt, hogy covidos betegek
keveredjenek a nem fertőzöttekkel. Aztán
persze vannak, akik időpont nélkül érkeznek, őket attól függően, hogy akut dologról van-e szó, megnézzük, vagy adunk egy

van rajtam. A beteg nincs elkülönítve. Tehát
ahhoz, hogy a szakma szabályait betartsuk,
kellene nekünk egy külön helyiség és egy
külön nővér, aki aznap beöltözik.
Egy elkülönítő helyiségre lenne szükség,
ami jól szellőztethető, és akkor lehetne
arról szó, hogy a teszteket értelmesen el
tudjuk használni. Összességében arra törekszünk, hogy a betegek telefonon jelentkezzenek be.
A mentőszolgálatos tesztelés még működik?
Igen, működik. Az előző hullámban volt egy
jó rendszer, ahol az e-teszten keresztül mi

Dr. Szente Szilvia | Fotó: Bellai László

későbbi időpontot. Próbáljuk úgy menedzselni az ellátást, mint az előző hullámokban – telefonon megbeszéljük, hogy mi a
probléma, kérünk tesztet, ha indokolt. Ha
negatív a tesztje, akkor bejöhet vizsgálatra.
Vannak bizonyos paraméterek, amelyek, ha
arra utalnak, hogy a páciens kórházi ellátást
igényel, akkor a mentőszolgálatot hívjuk. Ha
valaki felső légúti tünettel érkezik, gyorstesztet csinálunk, mert kaptunk az ÁNTSZtől antigén gyorstesztet.
Ezek a közeli lejáratú tesztek?
Igen, december 2-án járnak le, és nálunk van
százhúsz darab. De én nem gondolom, hogy
ez jó megoldás. Én is szoktam napi egy-két
tesztet csinálni itt a rendelőben, nem vagyok védőfelszerelésben, egy sima maszk

tudtunk időpontot foglalni. Budapesten
számtalan tesztállomás volt. Ezek nagy részét megszüntették. Korábban foglaltunk
időpontot, és egy fél napon belül be tudott
jutni az illető egy tesztállomásra. Budapesten, ha jól tudom, négy működik. Most vagy
egyáltalán nincs időpont, vagy két nap múlva tudunk egyet találni.
És mennyi volt korábban?
Tizenöt körül. Most föladjuk a mentőszolgálatnak a kérést, és ők egy-három napon
belül fölveszik a kapcsolatot telefonon a
beteggel. Ha be tud menni tesztre, és van
hely, akkor bemegy, ha nem, akkor meg kimegy a mentő.
Aminek az a következménye, hogy később
lesz eredmény.

Igen, amit viszont nagyon jó lenne tudni,
hiszen egyrészt ettől függ, hogy kimehet-e
a páciens vagy karanténban kell maradnia,
másrészt, hogy milyen kezelést adjon az
ember. A korábbi másfél nap minimum három napra tolódott el.
A covid mellett itt vannak a felső légúti
megbetegedések is. Ezeket hogyan lehet
megkülönböztetni a covidtól?
Nem lehet. Csak a teszt az, ami el tudja különíteni, és nagyon sokan betegek.
A felső légúti betegek hány százalékáról
derül ki, hogy covidos?
Harminc százalékáról, ha tippelnem kéne,
de ez csak becsült szám.
A delta variáns gyorsabban terjed, sokkal
nagyobb a fertőzőképessége.
Az elmúlt három hétben nagyon sok beteg
lett, főként a húsz- és negyvenéves korosztályból.
Önöknél lehet oltást felvenni?
Igen, lehet. Mi nem oltunk minden nap, hanem összegyűjtögetünk jó pár pácienst, és
egy nagyobb mennyiségű oltást adunk be.
Ami nálunk most itt elérhető az a Pfizer és
a Sinopharm. Főleg azért, mert viszonylag
kiszámíthatatlan, hogy mikorra tudunk ös�szegyűjteni annyi embert, amennyi az oltáshoz kell, meg hogy tudjuk bezsúfolni a
napi dolgok, illetve az influenzaoltás mellé.
Szerintem az lenne a jó, ha az emberek bemennének az oltópontra, mert ott egy-két
napon belül kapnak időpontot, mindenki ki
tudja választani, hogy milyen oltást szeretne, és nekünk nem lenne még ezzel is plusz
munkánk.
És mi a helyzet többi betegséggel? Sokszor
éri az a vád az egészségügyet, hogy csak
a coviddal foglalkoznak, és minden más el
van hanyagolva.
Hozzánk is lehet jönni időpontra különböző betegségekkel, vagy kivizsgálással. Ez
most a rendszer, de holnapután már lehet,
hogy változni fog, mert nagyon sok a covidos beteg.
Kásler Miklós bejelentette, hogy a halasztható műtéteket leállítják. Ez mindenkire
vonatkozik?
Hát biztos, hogy ez megint azt fogja jelenteni, hogy ezek a műtétek csúszni fognak. Nálunk, ha valaki tumor gyanúval jön,
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Dr. Szente Szilvia háziorvossal és Dublinszki-Boda Péterrel, a SZEI
igazgatójával arról beszélgettünk, hogy elérve a járvány negyedik hullámát,
miként működik a szakrendelő és a háziorvosi ellátás.
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például tapint az emlőjében egy csomót,
akkor azt igyekszünk a legjobb tudásunk
szerint ellátni, vagy elküldeni sürgősséggel vizsgálatra, vagy megbeszélni személyesen egy kollégával, hogy fogadja.
Ha valami komolyabb dolog gyanúja áll
fenn, azt nem vesszük félvállról és a végére járunk.
Hogy állnak hozzá az emberek az oltáshoz?
Az elmúlt egy hónapban viszonylag sokan
jelentkeztek első oltásra, előtte volt egy
nagyobb szünet. Persze van, aki most is ellenáll, vannak oltatlan betegek is.
Mennyire leterheltek most a háziorvosok?
A covid kezdeti időszaka egy rémálom volt
mindenkinek. Nyilván a rendszer sem volt
még kiépítve. Most mi a helyzet?
Hát nem vagyunk kevésbé leterheltek. Egy
rendelés nem kis megpróbáltatás… Van
három telefonunk, az folyamatosan csörög. Van egy e-mail listánk, ahova napi harminc-negyven e-mail is beérkezik, ezek feldolgozása még minimum két óra. És akkor
ugye jönnek az előjegyzett betegek, meg
akik nincsenek előjegyezve, csak idejönnek,
meg aki rosszul van. Ez így iszonyatosan
megterhelő.
Az egészségügyi vezetés megpróbálta a
tapasztalatok alapján átalakítani a struktúrát. Lát ezen a téren változást?
Nem, abszolút nincs. Sőt, különböző dolgokkal még pluszban megnehezítik a dolgunkat. A gyógyászati segédeszköz rendelés két-három hete megváltozott, ami
egyaránt nehezíti az orvos és a beteg életét.
Ma fél órát azzal töltöttem, hogy kötszert
írjak fel valakinek, és nem sikerült.
Mi az, ami könnyít a munkájukon?
A napokban kaptunk egy módszertani levelet az alapellátásra vonatkozóan, amiben a háziorvosoknak fogalmaznak meg
javaslatokat. Ilyen például a telemedicina/
telefonos konzultáció előnyben részesítése, illetve a rendelési idő végén különidő
biztosítása a légúti betegeknek. Igyekszem
ennek megfelelően átszervezni a rendelést, mert így elkerülhető lenne, hogy a
légúti betegséggel küzdők az oltásra várakozókkal együtt üljenek a folyosón. Nagyon aggályosnak tartom, hogy ez most
így működik.
Mi várható idén az influenza tekintetében?
Tavaly nagyon jó volt, hogy ilyenkor már
kötelező volt a maszkhasználat, ami megakadályozta, hogy mindenféle felső légúti
őszi betegség elterjedjen. Ez most is egy
jó megoldás lehetne, hogy így védjük magunkat. Remélem, hogy ebben lesz valami
előrelépés.
Az influenza elleni oltás ingyenes?
Ingyenes. Egy oltás van, egy magyar oltóanyag, amit ingyenesen biztosít az állam
mindenkinek a felnőtt lakosság körében.
Van egy másik fajta, négy komponensű, azt
a páciensnek föl kell íratni, és megvenni a
gyógyszertárban.

Dublinszki-Boda Péter | Fotó: Bellai László

Az influenza és a covid elleni oltás között
mennyi időnek kell eltelnie?
A hivatalos állásfoglalás szerint együtt
is beadható a két oltás. Én nem adom be
együtt a két oltást, minimum egy hetet javaslok a kettő között.
Mi az, amit fontosnak tartana közölni a betegekkel?
Hogy legyenek türelmesek. Mi, háziorvosok
a rengeteg munka mellett megpróbáljuk
a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből.
Lehet, hogy többször kell telefonálni, mire
elér minket valaki, vagy nem fél órán belül
küldjük fel a receptet a felhőbe, hanem a
nap végén, de valahogy be kell osztani az
erőinket, hogy mindenre jusson idő, energia. Felső légúti fertőzéssel pedig először
mindenki telefonon keresse fel saját háziorvosát.
SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYEI – DUBLINSZKI-BODA
PÉTER, IGAZGATÓ
A közösségi médiában gyakori panaszként
vagy kérdésként jelenik meg, hogy nem
egy esetben három-négy hónapot is kell
várni egy vizsgálatra.
A közösségi médiába általában azok írnak
véleményt egy egészségügyi ellátásról,
akik elégedetlenek. Aki elégedett, annak
ez természetes, és nem kommunikálja
azt, vagy csak nagyon ritkán. Ezzel nem
azt mondom, hogy azok a panaszok nem
megalapozottak, de ezeknek a száma az

összes, nagy többségében panaszmentes
ellátáshoz viszonyítva elenyésző.
Ha ugyanis a számokat nézzük, a rendelőben harmincnégy szakma képviselteti magát, több mint negyven különböző ellátást
nyújtunk, egy nap átlagosan ezer (!) embert
látunk el, és az átlagos várakozási idő egy
rendelésre huszonnégy nap. Ez az országos
átlagnak megfelelő, illetve kicsit alatta van.
Az ellátások negyedében nulla a várakozási
idő, és a másik negyedében sincs két hét,
amit várakozással kell tölteni. Azaz az ös�szes vizsgálat felében két hétnél rövidebb
időre adunk időpontot, de az összes vizsgálatnak is körülbelül a 80%-a még mindig
egy hónapon belül van. Mindössze három
olyan rendelésünk van, ahol jelenleg két
hónapot meghaladóan kell várni, csak hát
nyilván, aki ide vár időpontot, az háborog.
Bár megjegyzem, hogy pont a leghosszabb
várakozási idővel bíró rendeléseken fordul
elő a leggyakrabban, hogy a befoglalt időpontra egyszerűen nem jön el a beteg, s
ezt nem is jelzi előre. Így sok időpont vész
kárba, amiért viszont – a várakozó betegek
miatt – mi vagyunk bosszúsak. Összességében tehát azt mondhatom, hogy tízből
kilenc beteget egy hónapon belül ellátunk.
Fontos megjegyezni, hogy mindezek a tervezhető ellátásokra vonatkoznak, az akut,
sürgős eseteket soron kívül fogadja minden
szakrendelés.
S végül ne felejtsük el, hogy ezeket a számokat a normál, járványhelyzet nélküli

DECEMBERI RENDELÉSI IDŐK A SZEI-BEN
Műszaki karbantartási munkálatok és leltár miatt, illetve az ünnepek alatt Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) rendelési ideje decemberben a megszokotthoz képest (H-P; 7:00-19:00) eltérően alakul.
December 11. (szombat), műszaki karbantartás – ZÁRVA
December 17. (péntek), rendelés 7:00-13:00
December 23. (csütörtök), rendelés 7:00-12:00
December 24. (péntek), munkaszüneti nap – ZÁRVA
December 27-28-29. (hétfő-kedd-szerda), rendelés 7:00-12:00
December 30. (csütörtök), rendelés 7:00-19:00
December 31. (péntek), leltár és informatikai karbantartás – ZÁRVA

százhét kórházban lehet felvenni majd azon
a héten az oltást, mi igyekszünk besegíteni.
A Margit Kórházzal vagyunk együttműködésben, és nekik fogunk segíteni, azaz a
jelentkező kollégák oda fognak átmenni a
szabadidejükben.
Az, hogy általában mikor, mivel és kiket
oltunk, elsősorban nem a mi döntésünk,
mi ebben végrehajtók vagyunk. Az oltási
tevékenységet az Országos Oltási Munkacsoport, illetve annak megyei szervezetei,
a Megyei Oltási Munkacsoportok szervezik, ők határozzák meg, hogy mikor van

szolgálati jogviszony, ami annyi változást jelentett az orvosoknál, hogy míg korábban
vállalkozóként, vagy megbízási szerződéssel dolgoztak sokan nálunk, addig március
1-jétől már az új szolgálati jogviszony keretében. Ez kölcsönösen előnyös volt mindkettőnknek, mert az orvosoknak magasabb
fizetést tudtunk kínálni, miközben nekünk
ugyanannyiba kerül, mert a különbözetet
bértámogatás formájában megkapjuk a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
Jelenleg oltópontként is üzemel a SZEI, illetve részt vesz a kampányoltásban, amit
november 22-28. közt tartanak? Ha üzemel
oltópontként, hogyan lehet oda időpontot
foglalni?
Az oltási akcióhétről jelenleg annyit tudunk,
hogy abban a kórházak fognak részt venni,
a szakrendelők közvetlenül nem. Tehát a

kampányoltás, milyen típusú oltás, milyen
személyeknek kell elsősorban kínálni, ki és
hogyan végzi.
A halasztható műtétek elnapolása kihat-e
az egynapos sebészeti műtétekre is?
Ameddig hivatalosan nem korlátozzák, addig mi végezzük továbbra is az egynapos
sebészeti ellátásokat.
Változott-e a protokoll a nyári lazább hónapok után, a negyedik hullám felfelé ívelésével?
Nem változott, mert lazítás sem volt. Az az
alap protokoll, miszerint csak maszkban lehet belépni, kézfertőtlenítést és lázmérést
követően, másfél éve változatlan.
Szűrővizsgálatokat végezhetnek?
Igen, szerencsére jelenleg minden szűrésünk üzemel, ami azért is nagyon fontos,
mert a szűrések kulcsszerepet játszanak a

SZEI BETÖLTÖTT ÓRASZÁMAI SZAKMÁNKÉNT,
2021. november 1.
Szakma megnevezés
Allergológia
Általános fül-orr-gége gyógyászat
Általános sebészet
Andrológia
Aneszteziológia
Audiológia
Belgyógyászat
Bőr- és nemibeteg gondozás
Bőrgyógyászat
Diabetológia
Dietetika
EEG és EMG diagnosztika
Érsebészet
Fizioterápia (asszisztensi)
Fizioterápia (orvosi)
Fogászati röntgen
Gasztroenterológia
Gyermek- és ifjúságpszichiátria
Ideggyógyászat
Kardiológia
Klinikai szakpszichológia
Laboratórium
Mammográfia
Mammográfia (szűrés)
Mozgásszervi rehabilitáció
Nappali belgyógyászat
Nappali diabetológia
Nappali mozgásszervi rehabilitáció
Nappali neurológia
Nappali reumatológia
Onkológia
Orthopédia
Oszteoporosis - denzitometria
Pszichiátria (gondozó)
Pszichiátriai szakellátás
Reumatológia
Röntgen
Szájsebészet
Szemészet
Szülészet-nőgyógyászat
Teleradiológia
Terhesrendelés
Traumatológia
Tüdőgondozó
Tüdőgyógyászat
Ultrahang
Urológia
Összesen:

óra/hét
6,0
33,0
25,5
–
6,0
6,0
18,0
10,0
38,0
18,0
30,0
6,0
6,0
160,0
6,0
30,0
42,0
6,0
32,0
30,0
66,0
60,0
27,0
3,0
6,0
15,0
5,0
5,0
15,0
10,0
4,0
42,0
6,0
30,0
60,0
48,0
18,0
30,0
43,5
37,0
6,0
15,0
24,0
30,0
30,0
41,0
23,0
1208,0

prevencióban, azaz a betegségek megelőzésében vagy korai, gyógyítható szakaszban
történő felismerésében.
Kell-e, vagy van-e átvezénylés?
Jelenleg nincsen, és remélem, hogy nem is
lesz, mert az azt jelentené, hogy nagyon súlyos a járványhelyzet, illetve egy esetleges
átirányítás a szakrendelések számának, az
ott ellátható betegek volumenének csökkenésével járna. De természetesen, ha kell,
akkor újra mennek a kollégák. Tavasszal már
voltak, nagyon meg voltak velük elégedve.
Hány ember tartozik a SZEI ellátási területébe?
A Szentendrei Járás tizenhárom településének lakói. Papíron közel kilencvenezer,
gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy
százezer ember. Az egész járásban ez a járóbeteg szakrendelő jelenti az akut ellátás
csúcsát, míg például a csak kétszer ekkora
Vas megyében egy megyei és több városi
kórház és szakrendelők állnak rendelkezésre.
Milyen jövőbeni tervekkel, célokkal várják
a járvány végét?
Nyilván az az első gondolat, hogy a vágyaknak mindig csak a rendelkezésre álló
források, azaz a pénz szabhat gátat, de az
az igazság, hogy ha megütnénk a főnyereményt, és azt az ellátások bővítésére
fordíthatnánk, akkor nagyon hamar szembesülnénk azzal, hogy nincs elég helyünk,
mert kinőttük a házat. Már lassan most is ott
tartunk, hogy hiába jönne több orvos, nincs
hol rendelni, mert nincs hely. A jelenlegi
épület nagyjából kétezer négyzetméter, s
ezt érdemben bővíteni sem építészeti, sem
városképi, sem parkolási, sem tömegközlekedési szempontból nem lehet, miközben
az előzetes kalkulációk alapján a szükséges
alapterület ennek legalább a duplája. S ez
még csak a szakrendelő, mert az ideális az
lenne, ha egy helyen, egy egészségügyi
centrumban elérhető lenne a rendelések
mellett a háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői ellátás, illetve helyet kaphatnának a
mentők, és az egész létesítmény a különböző tömegközlekedési eszközökkel vagy
autóval is könnyen megközelíthető helyen
volna.
Van mindezeknek realitása?
Az Egészséges Budapest Program keretében már történtek és történnek ilyen léptékű beruházások, fejlesztések Budapesten
és Pest megyében, így, ha a szándék megvan és a szükséges forrás is rendelkezésre
áll, akkor nem látom egyéb akadályát annak,
hogy ez akár a közeljövőben megvalósulhasson.
Interjúalanyaink hangsúlyozták, a járvány
ügyi rendelkezések egyik napról a másikra
változhatnak, így az általuk elmondottak a
beszélgetés idején aktuális rendelkezések
alapján érvényesek.
Zimre Zsuzsa
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állapot esetén megszokott számokhoz viszonyítjuk, miközben bármiről is beszélünk,
azzal tisztában kell lenni, hogy másfél éve
járványhelyzetben vagyunk, melyben sok
kórház és szakrendelő ki sem nyitott, vagy
erősen csökkentett ellátást nyújtott.
Van-e orvoshiány önöknél? Illetve az orvoshiány kérdését befolyásolja-e az orvosok tavasszal végrehajtott béremelése?
Természetesen nem lehet annyi orvos egy
rendelőben, aminél ne lehetne még több,
de a rendelkezésre álló erőforrásokhoz, azaz
a lehetőségeinkhez mérten, és a korábbi
évekhez viszonyítva is maximális az orvosi
létszám. Terveztünk bővítést, de persze itt
is a járványhelyzet most a legfőbb rendezőelv, melynek egyik eleme az úgynevezett átlagfinanszírozás. Ez azt jelenti, hogy
a járvány kezdete, azaz most már több mint
tizennyolc hónapja – a járványt megelőző
időszak finanszírozása alapján – havonta
fix összeget kap az összes egészségügyi
szolgáltató, függetlenül attól, hogy men�nyi esetet látott el az adott hónapban. Ez
biztosítja az egészségügyi dolgozók bérét akkor is, amikor a járványhelyzet miatt
esetleg egyes ellátásokat szüneteltetni kell,
viszont egyben korlátozza a korábbi ellátások számának bővítését, hiszen elláthatok
a korábbinál több beteget, de nem kapok
érte több finanszírozást. Ennek alapja jelen
pillanatban most a 2019. évi teljesítmény,
tehát azt veszik alapul a finanszírozásban,
annál többet nem tudunk teljesíteni.
Ha jól értem, arról van szó, ha példának
okáért 2019-ben ezer egység volt meghatározva, akkor, ha most önök kétszázzal
többet teljesítenének, akkor is csak az ezer
után kapnák meg a finanszírozást.
Igen, erről van szó.
Változott-e attól bármi is, hogy jelentős
béremelést hajtottak végre az orvosok
körében?
Igen, március 1-jétől változtak a fizetések. Ez
mindenképpen egy igen jelentős előrelépés
volt az orvosoknál. Ezzel egyidőben került
bevezetésre az úgynevezett egészségügyi

KON C E RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
november 27. szombat 20:00
BORDÓ SÁRKÁNY
A középkori világzene hazai éllovasa, a Bordó Sárkány zenekar XX.
századi krónikás címmel jelentette
meg 4. stúdióalbumát a NarRator
Records gondozásában 2021.
augusztusában. A kezdetekben
jellemzően középkori dalfeldolgozást játszó zenekar egyre inkább
a saját dalokra és a régizenék
feldolgozásának önkifejező
megoldásaira helyezi a hangsúlyt.
Az album színes, változatos és
meglehetősen dinamikus lett.
A hangzást tekintve, a kizárólag akusztikus hangszerek és
tradicionális feldolgozások miatt
a régizenei sound továbbra is elvitathatatlan, de rengeteg rockos,
néhol a klasszikus progresszív
rockot idéző megoldást is hallhatunk, a mai fül számára fogyasztható köntösben.
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december 3. péntek 20:00
STOP MAKARENKO,
STOP MIKULÁS
Az idén 10 éves Makarenko
zenekar ötvözi a szentendrei
underground hagyományokat a
köldöknézegetős bölcsészrockkal,
a magasművészetet a tömegművészettel, a szezont a fazonnal.

S Z Í N HÁ Z
SZAMOS MARCIPÁN MÚZEUM,
KLIMT-TEREM
Dumtsa Jenő utca 14.
www.szentendreiteatrum.hu
november 19. péntek 18:00
KARINTHY: DUNAKANYAR
Karinthy Ferenc figuráit a magány
űzi, akik bátortalan, vagy éppen
meghökkentő lépéseket tesznek
egy vadidegen felé. 1971-ben
Szinetár Miklós rendezésében
forgattak tévéjátékot Karinthy
egyfelvonásosából Hámori Ildikóval és Sztankay Istvánnal, 1981ben pedig Szentendrén láthatta
a közönség a legendás előadást
a Nosztalgia Kávéházban. A
Szentendrei Teátrum idén szintén
a városhoz és a Dunakanyarhoz
sok szállal kötődő Szinetár Miklóst
kérte fel, hogy állítsa színre a
népszerű művet, Szinetár Dóra és
Makranczi Zalán alakításában. Az
előadást különleges helyszínen, a
Szamos Marcipán Múzeum Cukrászda Klimt-termében tekintheti
meg a közönség.
november 27. szombat 18:00
KARINTHY: DUNAKANYAR

K I Á L L Í TÁS
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
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 növényvilág
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.
december 8 – december 23.
A MAGYAR ALKOTÓK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE (MAOE) KÉPZŐMŰVÉSZETI TAGOZATÁNAK
KIÁLLÍTÁSA
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
október 28 – november 27.
ROSKÓ GÁBOR EGYÉNI KIÁLLÍTÁSA
Roskó Gábor grafikai és kerámiaalkotásai mellett rendkívül egyedi
festészeti munkásságával került
be a hazai kulturális köztudatba.
A művész allegorikus-ironikus
kifejezésmódján átszűrve, szubjektív történeti referenciái között
visszaköszön a klasszikus állatmesék, a zsidó hagyományok vizuális
megjelenítése mellett, több
ókori kultúra misztikus világának
lenyomata is.
december 1 – december 23.
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁS ÉS
KORTÁRS MŰVÉSZETI VÁSÁR
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
november 19. péntek 17:00
NÉPI VALLÁSOSSÁG – Dr. Sz. Tóth
Judit etnográfus előadása.
Az előadáshoz kapcsolódva,
november végéig megtekinthető a
Belgrád szerb ortodox székesegyház kőkerítésén (Alkotmány
utca) a MENNYEI KULCS – néprajzi
fotókiállítás. Kurátor: Dr. Sz. Tóth
Judit.
november 20. szombat 16:00
HONFOGLALÁS-KORI TEMETŐK
PEST MEGYE DÉLI RÉSZÉN –
Füredi Ágnes régész előadása és
tárlatvezetése a Kincskeresés,
kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében
kiállításon.
A Ferenczy Múzeumi Centrum
november-decemberben két
tudománynépszerűsítő előadást
szervez a közösségi régészeti
kiállításhoz kapcsolódóan. Az

önkéntesek segítségével feltárt,
látványos őskori bronz- és aranykincsek értelmezési lehetőségeiről Patay Róbert előadásából tájékozódhatunk. A megye déli részén
2010 óta többszörösére nőtt az
ismert honfoglalás kori temetők
száma. Füredi Ágnes a legfrissebb ásatási eredményeket és a
különleges, 10. századi leleteket
Kárpát-medencei kontextusban
értelmezi. Az előadásokat követő
tárlatvezetéseken a leleteket a
kiállításban megtekinthetjük.
november 26. péntek 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Szentendre a kereskedőváros.
A Castrumtól a Kereskedőházig
kiállításon.
Kurátor: Dr. Sz. Tóth Judit
december 3. péntek 17:00
NÉPI VALLÁSOSSÁG – Lázkutacska és virágszőnyeg 2. rész
Dr. Sz. Tóth Judit etnográfus
előadása.
Belépőjeggyel látogatható.
december 11. szombat 16:00
TÁRLATVEZETÉS ÉS RÉGÉSZETI
ELŐADÁS a Kincskeresés, kaland,
tudomány. Közösségi régészeti
projektek Pest megyében kiállításon.
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu
szeptember 26. – 2022. január 9.
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA:
INFORG STÚDIÓ 2000-2010
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.
november 19. péntek 17:00
TÁRLATVEZETÉS Muhi Andrással,
az Inforg Stúdió producerével A
Kísérletezés szabadsága. Inforg
Stúdió 2000-2010 kiállításon.
november 27. szombat 15:00
MUHI DOKTOR RENDEL!
Piccselj és kérdezz! Azaz mutasd
be a forgatókönyved vagy csak
kérdezz a filmes világról az
Inforg Stúdió producerétől: Muhi
Andrástól.
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
december 4. szombat 16:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Nádler István festőművész és
Muladi Brigitta művészettörténész
tárlatvezetése a Nádler István:
Szabadon című kiállításon.
Ingyenes program.
Kurátor: Muladi Brigitta
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.
november 27. szombat 17:00
MÚZEUMI MESÉK
Önismereti foglalkozás Nagy Luca
meseterapeutával a Két Paletta.
Modok Mária és Czóbel Béla
kiállításon. 18+
december 2. csütörtök 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS a Két
Paletta. Modok Mária és Czóbel
Béla kiállításon.
Kurátor: Muladi Brigitta
Belépőjeggyel látogatható.
BELGRÁD SZERB ORTODOX
SZÉKESEGYHÁZ KŐKERÍTÉSE
Alkotmány utca
www.muzeumicentrum.hu
szeptember 3. – november 30.
MENNYEI KULCS – Néprajzi
fotókiállítás
Kurátor: Sz. Tóth Judit
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu
november 19. – december 9.
VOL. 01. / /SZITUÁCIÓK – KIHÍVÁSOK
A Ferenczy Múzeumi Centrum
kezelésében lévő épületek megújítására, fejlesztésére együttműködési megállapodást kötött az
Óbudai Egyetem – Ybl Építészeti
Tanszékével.
A munkában az Ybl Építészeti
Tanszék mesterképzős hallgatói
vettek részt. A komplex tervezés során a Vajda Múzeum és
Ferenczy ház (Alkotmány u. 1.), a
Kereskedőház-Szentendrei Képtár
(Fő tér 2-5.) és a Barcsay Múzeum
(Dumtsa J. u. 12.) egységes fejlesztési ötletkoncepcióját dolgozták
ki.
november 18. péntek, 18.00
VOL. 01. / /SZITUÁCIÓK – KIHÍVÁSOK: MEGNYITÓ
A vendégeket köszönti: Fülöp
Zsolt polgármester
Bevezetőt mond: Prosek Zoltán
múzeumigazgató

A Szentendrei Kulturális Központ programjai

2021. NOVEMBER 27 – 2022. JANUÁR 10.

FŐ TÉR
2021. november 27. 16:00 Fő tér és belváros
“Megjövendölve volt régen”
– Óvodások karácsonyi sétája és műsora
2021. november 28. 17:00 Fő tér
Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi
gyertyagyújtás – Az első gyertyát meggyújtja Fülöp
Zsolt Polgármester, Balogh Gyöngyvér és Prikryl
Ildikó Szentendre Város Közegészségügyi díjasai
Közös ima – Dani Zsolt lelkész vezetésével
(Szentendrei Baptista Gyülekezet)
MHSZHTP Katonazenekarának karácsonyi koncertje
Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú diák
vetítése zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi
részét követően egészen este 19:00 óráig)
2021. december 04. 16:00 Fő tér és belváros
„Üdvözítőnk született”
– Óvodások karácsonyi sétája és műsora
2021. december 05. 17:00 Fő tér
Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi
gyertyagyújtás – A második gyertyát meggyújtja
Krizbacher Aurélia, Szentendre Közös Önkormányzati
Hivatal volt dolgozója, Szentendre Város Szolgálatáért
díjasa és Antalicz Ferenc Norbert rendőr zászlós körzeti
megbízottja, Szentendre Város Közbiztonságáért díjasa
Közös ima – Harmathy András lelkipásztor (Szentendrei
Református Egyházközség)
Sasvári Bori – Dömény Krisztián – Adventi népzenei
koncertje
Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú diák
vetítése zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi
részét követően egészen este 19:00 óráig)
2021. december 11. 16:00 Fő tér és belváros
„Menjünk mi is Betlehembe”
– Óvodások karácsonyi sétája és műsora

2021. december 12. 17:00 Fő tér
Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi
gyertyagyújtás – A harmadik gyertyát meggyújtja Plesa
László, Szentendre Város Tisztes Iparos díjasa és Pál
Gyuláné a Vasárnapi Merőkanál Egyesület, Szentendre
Város Civil Szervezete díjasa
Közös ima – Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
vezetésével (Szentendrei Evangélikus Egyházközösség)
Orbán Bori és Pánczél Kristóf karácsonyi műsora
Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú diák
vetítése zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi
részét követően egészen este 19:00 óráig)
2021. december 18. 16:00 Fő tér és belváros
“Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus”
– Óvodások karácsonyi sétája és műsora
2021. december 19. 17:00 Fő tér
Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi
gyertyagyújtás – A negyedik gyertyát meggyújtja
Kósz Zoltán olimpiai bajnok, a Kópé Egyesület elnöke,
Szentendre Város Testnevelési és Sport díjasa
Közös ima – Blanckenstein György plébános (Szentendrei
Keresztelő Szent János Plébánia)
Adventi dallamok a Musica Beáta Kórus
közreműködésével. Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú diák
vetítése zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi
részét követően egészen este 19:00 óráig)

SZILVESZTER
2021. december 31. péntek 17:00-01:00 Fő tér
Fényfestés

BARLANG PROGRAMOK

HBPMK SZÍNHÁZTERME

2021. november 27. 20:00

Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár
(szentendre, PátriárKa utca 7.)

Bordó Sárkány

2021. december 17. péntek 18:30

Középkori világzene, az autentikus, magyar és európai
középkori dalokat és táncokat bátran ötvözik saját alkotói
elképzeléseikkel.

Holle anyó varázslata

2021. december 03 20:00

A Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi
Stúdió és a Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola
közös előadása kicsiknek és nagyoknak!

STOP Makarenko, STOP Mikulás
Az idén 10 éves Makarenko zenekar ötvözi
a szentendrei underground hagyományokat a
köldöknézegetős bölcsészrockkal, a magasművészetet
a tömegművészettel, a szezont a fazonnal.
2021. december 07. 19:30
Borbély Műhely feat. Vörös Niki
”Jazzklubunk látogatói megszokhatták, hogy decemberi
koncertünk az adventi hangulat jegyében telik, ami persze
nem a bevásárlóközpontok olcsó, elcsépelt repertoárját
jelenti. A füstös hangú, “virtigli énekesnő”, Vörös Niki,
“a magyar jazz élet egyik meghatározó alakja” a
garancia arra, hogy elgondolkodtató és reménységet
is hozó hangulatban készülhetünk az ünnepekre.”
Borbély Mihály

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek volt két lánya:
az egyik szorgos, a másik lusta. Az özvegy sokkal jobban
szerette a lustát, mert az az édeslánya volt. Minden munkát
a másiknak kellett végeznie. Ott ült szegény napestig a kút
mellett, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent
az ujjából. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant
a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett,
hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott: „Ha beleejtetted, szedd is ki belőle!” Mit volt mit tenni, a szegény lány
összeszedte minden bátorságát és az orsó után ugrott…
Így kezdődik a mese a jóról és a rosszról, évszázadok óta
mesélt történet ez, az örökös harcról a két oldal között. Egy
csodálatos mese a pozitív és negatív dolgokról a világunkban
és a kútról, melyen keresztül Holle anyó varázslatos világába
jutunk át. A mostohatestvérek bejárják a jóság, az igazságosság, a tisztelet, a szorgalom, a segítőkészség, és egyben a felnőtté válás útját. Persze ki-ki a maga módján. És e közben Holle
anyó dunyhájából csak hull a hó, míg a világ tiszta lesz és jó!
Jegyek elővételben online a szentendre.jegy.hu oldalon,
illetve személyesen a Tourinform Irodában válthatók.
2022. január 8. 18:00
Borbély Műhely Újévi koncertje
Vendég: Szolnoki Péter
A koncert ingyenes, de előzetes e-mailes
regisztrációhoz kötött: protokoll@szentendre.hu.

P’ART MOZI
2021. december 2.
ÉNEKELJ 2.

PÉTER PÁL TEMPLOM
2021. december 18. szombat 19:20

színes amerikai családi animációs film,
vígjáték, 112 perc, 2021 (6)
rendező: Garth Jennings

Adventi hangverseny
A Musica Beata Vegyeskar és az Új Szentendrei
Kamarazenekar közreműködésével.
Műsor: Corelli, Dvorak, Liszt, Kodály, Berkesi, Wolf és
Andorka művei és karácsonyi kórusművek hangoznak el.
A kamarazenekar művészeti vezetője: Négyessy Katalin
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács Zsuzsanna
www.musicabeata.hu

Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje
folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen
az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata
az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek…
2021. december 2.
NAGYKARÁCSONY
magyar romantikus vígjáték , 2021 (12)
rendező: Tiszeker Dániel

Arnoldnak, a többszörösen kitüntetett tűzoltónak
egy balul elsülő romantikus lánykérés következtében
összeomlik az élete. Az érzelmileg felfokozott
karácsonyi készülődés lassan rádöbbenti, nem csupán
a tériszonyát kell legyőznie, hogy új életet kezdhessen.
2021. december 9.
WEST SIDE STORY
amerikai filmdráma, musical, 2021 (12)
Rendező: Steven Spielberg
Az ötvenes évek New Yorkjában feszül egymásnak
két banda, a Puerto Ricó-iak és a fehér amerikaiak.
A viszály akkor mérgesedik el igazán, amikor egymásba
szeret a Puerto Ricó-i Maria és az amerikai Tony.
2021. december 16.
EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL!
színes magyar játékfilm, 2021 (6)
rendezők: Dobó Kata, Gulyás Buda
Dorka eleven, cserfes kislány, akinek élete szomorú
egyhangúságban telik özvegy édesapja, András
mellett. Azonban egy napon András bejelenti,
hogy megházasodik. Az élénk fantáziájú kislány
hétköznapjai innentől megváltoznak, kalandjai során
új barátokra lel, s megismeri a varázslat erejét.
2021. december 23.
CLIFFORD, A NAGY PIROS KUTYA
amerikai-kanadai családi animációs film, 97 perc, 2020 (6)
rendező: Walt Becker
Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt kívánja,
hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, nem
arra számít, hogy amikor felébred, egy négy méter
magas kutyát talál a kis New York-i lakásban...

A SZENTENDREI TEÁTRUM
PROGRAMJAI
december 19. 18:00
Helyszín: Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár
(szentendre, PátriárKa utca 7.)
„Karácsonyi csillagok”
Fischl Mónika adventi koncertje
Vendégek:
Dolhai Attila, Schwarcz Dávid, Sturcz Szmollbend
Fischl Mónika énekesnő, az opera és az operett műfaj
ünnepelt sztárja Magyarországon, és külföldön
egyaránt. Számos nagyívű szerep megformálása után,
nehéz és embert próbáló feladatok teljesítését
követően szentendrei otthonában tud feltöltődni
hosszú évek óta. Úgy tartja annyi motivációt és

örömöt ad neki a város, hogy 2021 karácsonyán egy
adventi koncerttel szeretné megköszönni, hogy
otthon ad neki Szentendre.
A produkció sok különlegességgel szolgál mindazoknak,
akik december 19-én a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár Színháztermébe jegyet váltanak.
A Voice tehetségkutatóból, de a városból is jól
ismert, népszerű Schwarcz Dávid nem csak tanári
minőségében lesz jelen az eseményen. Fischl
Mónikához, és kedves színházi partneréhez Dolhai
Attilához pedig érkezik egy-egy szívükhöz nagyon
közel álló személy, de hogy kik ők, az legyen meglepetés!
december 18. 11:00 17:00
Helyszín: manK galéria
(szentendre, Bogdányi út 51.)
Benkó Bence - Fábián Péter:
Béke - betlehemi játék egy részben a K2 előadásában
Játsszák: Bán Bálint, Borsányi Dániel, Formán Bálint,
Gyöngy Zsuzsa, Király Dániel, Piti Emőke
Zene: Rozs Tamás
Produkciós vezető: Erdélyi Adrienn, Horváth Viktória
Írta és rendezte: Fábián Péter, Benkó Bence
Az előadás az Ördögkatlan Fesztivállal közös koprodukció
Jézus tanításai szerint a békéhez vezető út a
megbocsátás útja: aki képes megbocsátani az ellene
vétkezőnek, az békére lel. Ezt a krisztusi tanítást
igyekszik követni a három betlehemi pásztor is, akik
személyesen köszönthették a Megváltót születése
éjszakáján. De vajon hogyan érvényesíthető a
békére való törekvés erkölcsi parancsa a valóságban?
Az előadás nem kevesebbre vállalkozik,
minthogy tovább szövi a három betlehemi pásztor
történetét. Mi történt, miután hazatértek a kisded
Jézus jászolából? Hogyan őrizték meg a békét
lelkükben, Betlehemben és széles e világon?
A k2 Színház legújabb előadása biblikus betlehemi
ballada, amely kísérletet tesz a béke fogalmában
rejlő ellentmondások újra fogalmazására.

ADVENTI KÉZMŰVES ÉS
GASZTRONÓMIAI VÁSÁR
A DUMTSA JENŐ UTCÁBAN
HétFőtől csütörtökig 12:00-20:00-ig
péntek-szombat-vasárnap 10:00-21:00-ig
december 24-én 12:00-ig

MIKULÁSFUTÁS
2021. december 04. 14:00 dunakorzó
Nevezési díj: tartós élelmiszer, szentendrei
hátrányos helyzetű családok számára.
Regisztráció: 13-14 óra között
Bemelegítés: 14-14.15
Rajt: 14.15

VILÁGÍTÓ ADVENTI
KALENDÁRIUM VÁROSSZERTE
2021.december 1-24.
December elsejétől 24 napon át, minden nap másmás helyi lakos vagy lakosok, éttermek, üzletek,
intézmények díszítik fel, és világítják ki az ablakukat
az aznapi adventi számmal. Karácsonyhoz közeledve
így egyre több ablak világít majd Szentendre utcáin.
Szenteste pedig egyszerre hoz fényt az összes ablak.

A program – és műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A fenti eseményeket az aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően szervezzük meg és folyamatosan nyomon követjük
a járványügyi intézkedéseket! Amennyiben a rendelkezések nem engedik az “élő” rendezvények megtartását, akkor a tavalyi
évhez hasonlóan tervezzük a gyertyagyújtásokat és online közvetítjük a Szentendrei Kulturális Központ facebook oldalán és
Szentendre Város facebook oldalán.

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, barátait!
szentendreprogram.hu

AdventSzentendrén

NAPÚT MŰTEREM
Bogdányi út 10/a
november 20. szombat 16:00
MI VAN A HÉJ ALATT? – megnyitó
Egy fiatal tehetség önálló bemutatkozó kiállítása.

19:15 A GUCCI-HÁZ cca 160’
20:00 JEAN SEBERG MINDEN
REZDÜLÉSE 96’
november 28. vasárnap
15:45 ENCANTO cca 95’
17:30 MAGYAR PASSIÓ 91’
19:15 A GUCCI-HÁZ 160’
20:00 A LEGJOBB DOLGOKON
BŐGNI KELL 82’
december 1. szerda
16:00 POST MORTEM 115’
18:00 AZ IGAZSÁG BAJNOKAI 116’
20:00 SZELLEMÍRTÓK – AZ
ÖRÖKSÉG
19:00 JEAN SEBERG MINDEN
REZDÜLÉSE 96’

E LŐA DÁS
MOZ I
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
november 17. szerda
16:00 MAGYAR PASSIÓ 91’
18:00 CINEBOOK FILMKLUB: IDŐ
108’
20:00 A BOLDOGSÁG ÍZE 104’
19:00 KÜLÖN FALKA 98’
november 18. csütörtök
16:00 SABAYA 90’
18:00 LÉLEKMOZI FILMKLUB:
SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK 82’
19:45 DŰNE 155’
19:00 SZAKADÁR 119’
november 19. péntek
16:00 SPENCER 111’
18:00 NYISD KI A SZEMED FILMKLUB: MINARI: A CSALÁDOM
TÖRTÉNETE 115’
20:00 007 – NINCS IDŐ MEGHALNI
163’
19:00 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK 82’
november 20. szombat
15:45 ADDAMS FAMILY 2. 93’
17:30 ELTÖRÖLNI FRANKOT (színes változat) 99’
19:15 A FELESÉGEM TÖRTÉNETE
169’
20:00 CUKORSÓLYOM 97’
november 21. vasárnap
15:45 VADLOVAK – HORTOBÁGYI
MESE 91’
17:30 POST MORTEM 115’
19:45 DŰNE 155’
19:00 HASADÉK 92’
november 24. szerda
15:45 ALINE – A SZERELEM
HANGJA 128’
18:00 ÖKO P’ARTY FILMKLUB:
NOMÁDOK FÖLDJE 108’
20:00 SPENCER 111’
november 25. csütörtök
16:00 A BESZÉD 87’
17:30 EVOLÚCIÓ 97’
18:00 INFORG STÚDIÓ FILMJEI:
PÁNIK 94’
19:15 SZELLEMIRTÓK – AZ
ÖRÖKSÉG
november 26. péntek
16:00 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK 82’
17:30 EVOLÚCIÓ 97’
19:15 A GUCCI-HÁZ 160’
20:00 JEAN SEBERG MINDEN
REZDÜLÉSE 96’
november 27. szombat
15:45 ENCANTO cca 95’
17:30 EVOLÚCIÓ 97’

HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
november 17. szerda
THIEL KATALIN ONLINE ELŐADÁSA HAMVAS BÉLÁRÓL
november 18. csütörtök
JENŐ-NAPI MEGEMLÉKEZÉS BARCSAY JENŐ TISZTELETÉRE
november 24. 17:00
SZILASI LÁSZLÓ ÍRÓ, ESSZÉISTA,
IRODALOMTÖRTÉNÉSZ ESTJE
Beszélgetőtárs: Darvasi László, író
A belépés ingyenes!
december 1. szerda
MILOSEVITS PÉTER ÍRÓ ESTJE
december 7. kedd
MÉGIS KINEK AZ EGÉSZSÉGE? – A
Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda előadása
december 8. szerda
JUHÁSZ ÁRPÁD GEOLÓGUS
ELŐADÁSA
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
november 30. kedd 18:00
SZENTENDRE A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG –
Török Katalin előadása 10. rész
PETŐFI HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
Stéger köz 3.
november 19. péntek 18:00
2022. AZ ARANYBULLA SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA – II.
András király útja – Jeruzsálem és
az Aranybulla
Varga Tibor előadása
november 26. péntek 18:00
DÉLVIDÉKI BARANGOLÁSOK –
Szerémség és Szlavónia
Gondos Béla vetítettképes
előadása
december 3. péntek 18:00
ÁTÁLLT SZOVJET KATONÁK 1945BAN: tények és legendák
Domonkos László író könyvbemutató előadása

GY E R E K
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
november 19. péntek 15.00–16.30
GYIK MŰHELY

Padlásváros csoport () 6–8 éveseknek ()
Hol laknál legszívesebben?
Toronymagas felhőkarcolóban,
tengerparti házikóban, eldugott
kis falusi zugban, egy elképzelt
meseországban, vagy Vajda Lajos
lebegő házaiban? Lehet, hogy
nem is házban: földalatti katakombákban, a malom padlásán, kacsalábon forgó palotában, középkori
várban, indián sátorban, vagy
egy jövőbeli űrvárosban sok száz
fényévre a Földtől? Padlásváros
csoportunkban játékosan festünk,
rajzolunk, vágunk, ragasztunk, hajtogatunk és építünk, mindenféle
izgalmas technikákkal és anyagokkal kísérletezünk. Megvizsgáljuk saját tereinket, miközben
elképzelt helyeket is teremtünk,
és az állatok lakóhelyeivel is
foglalkozunk.
Csoportvezetők: Menyhért Juci
grafikus, művészeti elemző és
Tettamanti Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com

Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág festőművészek
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com

november 19. péntek 17.00–18.30
GYIK MŰHELY
Metropolip csoport () 9–12 éveseknek/)
A Metropolip csoportban közelről
és távolról, kívülről és belülről
ismerkedünk az épített terekkel,
városi környezetünk sokszínűségével. Közösen bejárjuk saját
útvonalainkat, foglalkozunk múltés jövőbeli, valós és elképzelt
városok utcáival és épületeivel,
mozgalmas, tömött sugárutakkal
és nyüzsgő terekkel. Hálózatokat és térképeket hozunk létre,
miközben megnézzük, hogyan
alakították saját tereiket az
emberek az ősi időktől napjainkig.
Eltűnt, mesebeli városok nyomába
eredünk, miközben újakat találunk
ki, vízbe és homokba süllyedt falvakat fedezünk fel. Mindezt a képzőművészet eszközeivel, síkban és
térben, színesben és fekete-fehérben, vonalban és gesztusban,
papírral és agyaggal, különböző
újrahasznosított anyagokkal.
Csoportvezetők: Menyhért Juci
művészeti elemző és Tettamanti
Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com

november 26. péntek 15:00 –
16:30
GYIK MŰHELY
Padlásváros csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
grafikus, művészeti elemző és
Tettamanti Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com

november 21. vasárnap
10:00–12:00
CSALÁDI NAP A kísérletezés szabadsága: Inforg Stúdió 2000–2010
című kiállításon.
A gyerekfoglalkozás alatt tárlatvezetés Muhi Andrással, az Inforg
Stúdió producerével.
Belépőjegy: 500 Ft (7 év alatti
gyerek 1 kísérőjének ingyenes)
A tárlatvezetés belépőjeggyel
látogatható.
november 24. szerda 15:00 – 16:30
GYIK MŰHELY
ÁllatoZoo csoport () 6–8 éveseknek ()
Az élet keletkezését kutatjuk:
hogyan keletkezett a Föld, a víz,
hogyan lett ebből Élet. Megismerjük a kezdetleges állatokat,
őskövületeket vizsgálunk, nyomozunk a rétegek között agyagban,
gipszben. Találkozunk a történelem legapróbb és leghatalmasabb állataival, vízi szörnyeivel,
óriás szitakötővel, őshüllőkkel,
a legfurcsább élőlényekkel a
halhatatlan medúzától a szőrös
békahalig. Mindehhez pedig lesz
sok papírunk, festékünk, tusunk,
ragasztónk, vésőnk, ecsetünk,
ceruzánk…

november 24. szerda 17:00 – 18:30
GYIK MŰHELY
Botanika csoport () 9–12 éveseknek ()
Elmerülünk a növények világában,
megismerjük az erdők hangjait,
a fák gondolatait. Világító és
húsevő növényekkel találkozunk,
megismerjük a legveszélyesebb
növényeket, amiket rács mögött
őriznek egy igazi méregkertben.
Magokat ültetünk, növénylétrát
építünk, kaktuszt mintázunk, fén�nyel festünk virágokat. Különleges
fákat keresünk, kavicsnövényt,
mimózát, fojtófügét, ezeréves
majomkenyérfát. Alkotás közben
felfedezünk, kísérletezünk,
játszunk.
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com

november 19. péntek 17.00 – 18:30
GYIK MŰHELY
Metropolip csoport () 9–12 éveseknek/)
Csoportvezetők: Menyhért Juci
művészeti elemző és Tettamanti
Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com
december 1. szerda 15:00 – 16:30
GYIK MŰHELY
ÁllatoZoo csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág festőművészek
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
december 1. szerda 17:00 – 18:30
GYIK MŰHELY
Botanika csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com
december 3. péntek 15:00 – 16:30
GYIK MŰHELY
Padlásváros csoport () 6–8 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
grafikus, művészeti elemző és
Tettamanti Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com
december 3. péntek 17.00 – 18.30
GYIK MŰHELY
Metropolip csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Menyhért Juci
művészeti elemző és Tettamanti
Ádám festőművész
Jelentkezés: tettamantiadam.
gyik@gmail.com
december 8. szerda 17:00 – 18:30
GYIK MŰHELY
Botanika csoport () 9–12 éveseknek ()
Csoportvezetők: Kovács Réka és
Varga Virág
Jelentkezés: kovacsreka.gyik@
gmail.com

21 — programajánló

A kiállítást megnyitja: Dr. Vitályos
Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára
Szakmai ismertetőt tart: Prof. Dr.
Kiss Gyula DLA, Ybl- és ICOMOS-díjas építészmérnök
OE YBL Építészmérnöki Intézet
Épülettervezési Tanszék – tanszékvezető egyetemi tanár
és B. Szabó Veronika építész, XYZ
Design Labor építésziroda.

Szentendréért és a közösségért
A képviselő-testület idén is hét kategóriában ítélt oda a közösségért végzett
tevékenység elismerésével járó díjakat, melyeket Fülöp Zsolt, polgármester az
október 23-i ünnepségen adott át. Az elismerésben részesülteket hivatásukról
és a városhoz fűződő viszonyukról kérdeztük.

22—város

Szentendre Város Szolgálatáért Díját Krizbacher Aurélia, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal volt dolgozója kapta.
Krizbacher Aurélia, vagy ahogy mindenki
ismeri, Lia, néhány hónapos megszakítással 1992-től 2021. június 1-jei nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Polgármesteri Hivatalban szociális ügyintézőként.
„Az embereken való segítés lehetősége vonzott, melyet, úgy
érzem, teljes mértékben sikerült
kihasználnom. Mivel egészségügyi végzettségem van, majd
szociális főiskolát végeztem, a
szakmai tudásom sokat segített
ebben. Munkámat a szentendrei
szülőotthonban kezdtem, később az önkormányzat dolgozója lettem, előbb az egészségügyi, azután a szociális irodán.
Ezáltal valamilyen formában
megismertem szinte az egész
város lakosságát a legkisebbektől a legnagyobbakig.”
Munkakörében kiváló kapcsolatot alakított ki a képviselő-testület mellett működő
szociális ügyekkel foglalkozó bizottságok,
munkacsoportok tagjaival, a Gondozási
Központ és Családsegítő Szolgálat munkatársaival, valamint a karitatív szervezetekkel. Az idő során több ezer családnak,
rászorulónak nyújtott segítséget, amikor
a legnagyobb szükség volt rá. „Az évek
alatt egyre többet önkénteskedtem különböző szervezeteknél, melyekkel a munkám
során is együttműködtem. Hivatásom az
életem részévé vált: csak így lehetett ös�szeegyeztetni a mindennapokkal. Szeretem
Szentendrét, szerettem a munkám, amitől
nehezen váltam el.”
Szentendre Város Testnevelési és Sportdíját Kósz Zoltán olimpiai bajnoknak, a
KÓPÉ Egyesület elnökének ítélte oda a
képviselő-testület.
Kósz Zoltán a magyar sportélet ikonikus
alakja, olimpiai vízilabdázó, 2001 óta vízilabdaedző, többek között Szentendrén is.
1976-ban kezdte el ezt a sportot, pár év
múlva már a magyar bajnokságon szerzett
első helyezést a Vasas színeiben. 1992-ben

és 1994-ben kupagyőztes volt, de volt világkupa első helyezett, magyar kupagyőztes, Európa bajnokság első helyezettje,
világkupa és Európa bajnokság első helyezettje is. Több olimpián szerepelt sikeresen. 2000-ben az olimpián aranyérmes
lett a magyar vízilabda válogatott. Kósz

lására, ily módon mi is tovább élhetjük a
sportolói életet. A Pilis-Dunakanyar régió
gyermekei számára tartunk úszás- és vízilabda oktatást egyesületi keretek között.
Növendékeink között találunk felnőtt elsőosztályú és utánpótlás válogatott vízilabdázókat és úszókat is. De egyvalami közös
bennük: mindannyian a Magyar
Sportcsalád büszke tagjának
vallhatják magukat.”

Szentendre Város Közbiztonságáért Díjat Antalicz Ferenc
Norbert körzeti megbízottnak
adományozta a testület.
A Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály állományában
szolgálatot teljesítő Antalicz
Ferenc Norbert r. zászlós a
Rendészeti SzakközépiskoFotó: Bácsi Róbert László
la elvégzése után, 2003-ban
Zoltánt beválasztották az évszázad makezdte meg hivatásos szolgálati idejét.
gyar vízilabdacsapatába. 1986-tól 2000-ig
Ekkor nevezték ki a Pest Megyei Renaktív sportoló, kétszáz-huszonnyolcszoros dőr-főkapitányság Szentendrei Rendőrkaválogatott.
pitányság állományába járőr beosztásba.
Kósz Zoltán a sportolni vágyó fiataloknak 2007-től lát el körzeti megbízotti feladatopéldakép emberként, edzőként, olim- kat szentendrei székhellyel. „A hivatásom
pikonként egyaránt. Szentendre büsz- az életem. Majdnem mindent ennek szentekesége, hiszen egyesülete innen indult lek, természetesen úgy, hogy az ne menjen
2004-ben, a mai napig sok szentendrei
a családom rovására. A hivatásom jelenti a
gyermeket tanítanak meg úszni, és sze- munkámat, a mindennapjaimat. Engem az
rettetik meg velük a vízilabda sportot. „A mi tölt fel, hogy másokon segíthetek. Nagyon
munkánk ugyanazt jelenti számunkra, mint szeretem a munkám, a körülöttem élőket,
mindenki másnak a sajátja. Megélhetést,
s azt, hogy együtt megoldjuk a problémááldozatot, lemondást, kedvtelést, örömforikat, ha adódnak. Mindig próbálom a herást és üzemanyagot egy-egy összegzés
lyes irányba terelni azt, aki hozzám fordul
alkalmával. Az ehhez szükséges kitartás segítségért.”
képességét a sportban eltöltött évtizedek
Szinte nincs is olyan lakó a körzetében,
alatt halmoztuk fel ‘raktárunkban’. Ez a akit nem ismer. Ha valakinek segítségraktár természetesen tölthető, például az re van szüksége, egyből ott terem, és
október 23-án Szentendre városa által ado- mindig segít a bajbajutottakon. Ahogy ő
mányozott „Testnevelés és Sport” díjjal, de
mondja, szinte már nem is barát, hanem
egy-egy tanítványunk tehetsége, szorgalma inkább családtagnak számít a körzetében
vagy mosolya éppúgy motivál bennünket. lakók körében. „Fantasztikus érzés, hogy
Mottónk: ‘Mi nem vízilabdázókat nevelünk,
bíznak bennem az itt élők és elfogadják a
hanem embereket, akik mellesleg jól vízi- segítségemet. Igazából fokozatosan jöttem
labdáznak.’ Szeretnénk lehetőséget adni a rá, hogy nekem ez a munka a mindenem.
környékbeli gyermekek részére ennek az Ahogy telt az idő, úgy ébredtem rá, hogy a
életmódnak és a sportágnak a kipróbá- legjobb hivatást választottam.”

ságok alakultak. Az újonnan érkezőket is
szeretettel fogadjuk és várjuk.”
Mivel a rászorulók között találhatók mozgásukban korlátozott, idős, beteg emberek
is, ezért nekik biciklis önkéntesek szállítják
házhoz az ebédet minden alkalommal, ez
általában 30-35 adagot jelent. „Más szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot a látókörbe került rászorulók, családok segítésével
kapcsolatosan. Illetve önkénteseink más
egyesületekben is aktívan tevékenykednek,
legyen szó szemétszedésről, virágültetésről vagy látássérültekkel kerékpározásról.
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki az évek
alatt bármiben is segítette munkánkat.”
Szentendre Város Közművelődési Díj elismerésben Gaján Éva, a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár nyugalmazott helytörténésze, könyvtárosa részesült.
Gaján Éva budapesti lakosként került
Szentendrére húszas évei végén, de a
városhoz való kötődése gyermekkori emlékeiből fakad: „Sokat nyaraltam a
környéken, úgyhogy én nagyon szerettem
a Dunakanyart gyerekkoromtól kezdve.
Budapesten éltem majdnem harminc éves
koromig. Véletlenül kerültem ide, már egyetemi diplomával, kisgyermekes anyukaként
kerestem állást, és pont az itteni művelődési
központban hirdettek meg egy közművelődési pozíciót. Itt kezdtem dolgozni.”
Diplomája után a tipográfus szakmában is
képesítést szerzett. „Engem mindig a betűk
érdekeltek, nem voltam se népművelő, se
közművelődési szakember. A betűk szeretete hozott ide, és abban a reményben jöttem
a művelődési központba, hogy itt majd lesz
módom a tipográfus szakmát gyakorolni.”
Éva kívánsága teljesült, mikor 1986-ban
újraszerveződött a Szentendre és Vidéke
helyi lap. „A városi intézmények, értelmi-

ségiek, a múzeumok, mindenki támogatta,
hogy legyen a városnak egy saját lapja,
ami példa nélküli volt akkor Magyarországon. Sikerült megvalósítani, 1987-ben el is
indult. Ennek az újrainduló, egy régi helyi
újság nevét felvevő lapnak lehettem én az
egyik szerkesztője.”
Legtöbb tevékenysége a mai könyvtár
épületéhez kötötte. „A könyvtár Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár néven
egy nagyobb művelődési intézmény része
volt. Eredetileg a művelődési központ volt
a lap egyik kiadója, a szerkesztőség sokáig az épületében működött. Sok évet
töltöttem ebben az épületben, ahol ma
intézményszerűen már csak a Pest Megyei
Könyvtár van jelen, aztán évtizedekkel később könyvtárosként is visszakerültem ide.
Maga az épület közel áll hozzám, belaktam
az évek során, szeretem. Ha oda megyek,
majdhogynem olyan, mintha hazatérnék.
Ha összeadnám a napokat, heteket, éveket,
amiket ott töltöttem, jó hosszú idő jönne ki.
Sok barátság, munkakapcsolat szövődött
ezen a helyen.”
A könyvtárban a betű szerelmeseként
részt vett aprónyomtatványok, sajtótermékek szerkesztésében, majd a könyvkiadásban is kipróbálhatta magát. A megjelent
termékek témájukban mind Szentendre és
környéke helytörténetéhez kapcsolódnak.
Ezen tevékenység mentén született meg
a Szentendrei Könyvklub, ami helyi vonatkozású kiadványok, tudástárak terjesztését
tűzte ki célul. „Máté György helytörténész
kollégám indította el a Szentendrei Füzetek
sorozatot, ami egy Szentendréhez kapcsolódó kis helytörténeti széria volt. Ebbe én is
be tudtam kapcsolódni, elkezdtem könyvszerkesztőként dolgozni. Később gondoltam
arra, hogy ez lehetne szisztematikusabb
munka is: ne csak mintegy ‘véletlenként’

A 2021 . évi kitüntetettek | Fotó: Bácsi Róbert László
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Szentendre Város Civil Szervezet Díját a
Vasárnapi Merőkanál Egyesületnek ítélték oda a képviselők.
A díjat az egyesület nevében Nóniusz Rita
elnök, Bojtor Verabella alapító tag és Varga Kati egyesületi titkár vette át. Lapunk
kérdéseire Varga Kati küldte meg az egyesület válaszait.
A Vasárnapi Merőkanál 2015 májusában
kezdte meg működését Szentendrén, teljes egészében civil kezdeményezésként, a
városi és környékbeli rászorulók vasárnapi
meleg étellel való támogatása céljából. „A
Vasárnapi Merőkanál amióta elindult, célként tűzte ki a rászorulók segítését. Elsőként
meleg étel osztással kezdődött, később kiegészült süteményekkel, gyümölcsökkel.
Majd, ahogy érkeztek a kérések, használt
ruhákkal igyekeztünk segíteni. Később, általában ünnepek idején, tartós élelmiszer csomagokkal, vagy télen tűzifával segítettük a
hozzánk fordulókat. Sajnos a járvány miatt
mi is szüneteltettük az ételosztásokat, de
igyekeztünk továbbra is segíteni. Havonként
egyszer nagyobb csomag tartós élelmiszert
juttattunk el a rászorulóknak.”
A csapat ez év április 11-én egyesületté
alakult, bejegyzése folyamatban van. „Továbbra is próbálunk mindenben segítséget
nyújtani, ha adott esetben egy kályhára,
telefonra vagy esetleg egy tévére lenne
igény. De nemcsak az ilyen irányú kéréseknek teszünk eleget, hanem lelkileg is próbálunk támogatni, emberként, empátiával
fordulunk mindenki felé. Az önkéntesek
közül sokan valamilyen segítő szakmában
dolgoznak, dolgoztak, így például tanárok,
orvosok, egészségügyi szakdolgozók, szociális segítők vagy gyógypedagógusok. Igazi
kis családi csapat kovácsolódott össze az
évek alatt. Sokan a kezdetektől együtt dolgozunk, lehet mondani, hogy igazi barát-
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jelenjenek meg ezek a kiadványok, hanem
csináljunk egy civil szervezetet, aminek
célja, hogy Szentendrével és környékével
kapcsolatos könyveket jelentessen meg.
Ez lett a Szentendrei Könyvklub, ahová régi
ismerőseimet, barátaimat, szakmai kapcsolataimat hívtam meg. Ez a könyvklub máig
fennáll. Hosszabb ideig parkolópályán volt,
mivel 2010-ben elkezdtem a könyvtárban
dolgozni, és a könyvszerkesztői indíttatásomat áthelyeztem az itteni berkekbe.
Most viszont, hogy nyugdíjba mentem, újra
előtérbe került az egyesület. A tagok még
aktívak, szívesen részt vesznek ilyesmiben,
úgyhogy most ezt próbálom feléleszteni. A
könyvklub célja, hogy az a sok tudás, ismeret, érzés, tapasztalat és élmény, ami
Szentendrével kapcsolatban összegyűlt a
klubtagok fejében, valahogy tárgyiasuljon,
jelenjen meg egy kiadványban, és jusson el
minél több emberhez. Nem minden anyagból lett könyv, de nem is így szól a Könyvklub
nyilatkozata, hogy mindenből könyvnek kell
lennie. Mindenféle adathordozón, akár kiállítások formájában szeretnénk népszerűsíteni Szentendre történetét és mindent, ami
vele kapcsolatos.”
A neki ítélt díj meglepte, de pályája méltó
beteljesülésének tekinti. „Egyáltalán nem
számítottam ilyenfajta elismerésre. Éppen
elég volt nekem az, hogy ilyen sok időt tölthettem Szentendrén munkával, szóval nem
volt bennem semmiféle hiányérzet. De sok
probléma felmerül az évek során, az ember
óhatatlanul is konfliktusokba keveredik, és
néha úgy érzi, hogy nem veszik észre vagy
nem ismerik el eléggé, amit csinál. Ez a
díj váratlan öröm volt, és nagyon jó érzés
így utólag, ahogy nyugdíjba mentem. Nem
mondom, hogy a pályám végén, mert azt
remélem, még dolgozhatok pár évet. De ez
egy szép lezárás. Szeretném megköszönni
azoknak az embereknek, akik a munkatársaim voltak az idők során, elsősorban a
Szentendre és Vidéke egykori szerkesztőségének, de a művelődési központ vagy a
könyvtár-béli kollégáimnak is. Nagyon sok
segítséget és támogatást kaptam tőlük. A
családomnak és legkisebb gyermekemnek
is köszönöm, hogy kibírták a sok ellopott
órát, amit nem velük, hanem a munkámmal
töltöttem.”
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díjával
Plesa László vállalkozó munkáját ismerte
el a város.
Plesa László nyolcvanegy éves, a mai napig aktív kisiparos. Családjával a háború
után került Szentendrére, ahol azóta is
ugyanabban a kis utcácskában él. Sikeres iparosként több, különböző területhez
kapcsolódó szabadalom köthető nevéhez. „Veronában a mezőgazdasági világkiállításon ugyanúgy részt vettem, mint
Párizsban a csomagolási világkiállításon.
Sokmindennel foglalkozom, például orvosi

eszközök kivitelezésével három különböző
területen.”
Szőlőtermesztéssel kapcsolatos műszereken is dolgozott, a helyi közösség hatására.
„Szűcs Józsi bácsinak a Kőhegy oldalán volt
a szőlője, és ott nemesítette a különböző
fajtákat. Az ő fiának volt a feladata a szőlőoltvány-készítés. Az ő segítségére, hogy
ne kézzel, nagy fáradtsággal kelljen oltani,
elkészült a szőlőoltó készülék, ami aztán
országos szinten elterjedt, sőt, Olaszországban is népszerű lett.”
Vállalkozása jelenleg is iparostermékeket
gyárt. „Jelenleg a lézertechnológiával foglalkozom, orvosi és kozmetikai vonalon. A
lézertechnika házilag is használható eszközeihez gyártunk alkatrészeket. De egyebek
is vannak, a Pax golyóstollakhoz a kezdetektől fogva gyártok alkatrészeket, valamint elektronikai eszközökhöz is több mint
kétszázféle alkatrészt szállítunk, amik mind
saját szerszámokkal készülnek.”
A városi díj nem az első elismeréseinek
sorában: 1971-ben megkapta az Ipari Miniszter kitüntetését, 1981-ben és 1987-ben
pedig Kiváló kisiparos lett. „Meglepődtem.
Szentendrén azért több iparos van, bár a
korombeliek már nem annyira gyakorolják
a szakmát. Megtisztelő, kellemes érzés. A
kollégáim elismerései, gratulációi nagyon
jól esnek. A koromra tekintettel örömteli, jó
érzés, hogy ilyet kapok.”

Szentendréről sosem vágyódott el, szeret
itt élni. Vállalkozásában leginkább helyi
lakosokat alkalmazott. „Szerettem ezt a
helyzetet, hogy a munkatársaim is megtalálták a számításaikat a közös munkákban.
Jó érzés, hogy tehettem valamit a helyi közösség foglalkoztatásáért.”
Szentendre Város Közegészségügyi Díját
az idén a háziorvosok mellett dolgozó as�szisztensek vehették át, név szerint: Dám
Erika, Bakonyi Ibolya, Balogh Gyöngyvér,
Botos Nikolett, Breszka Éva, Csomor Ágnes, Deák Ildikó, Hlatkyné Szabadfi Erika,
Jasusa Éva, Krasznai Viktória, Prikryl Ildikó, Szente Zsuzsanna, Valentin Brigitta,
Vargáné Tálas Katalin és Váradi Erika.
A díjátadón elhangzott laudáció szerint a
COVID-19 járvány kezelése „nagy feladatot
rótt az egészségügyben dolgozókra. A háziorvosok a mindennapi gyógyításon, a vírussal kapcsolatos meghatározott protokoll
szerinti eljáráson túl a védőoltások beadásában is nagy szerepet játszottak az elmúlt
hónapokban. A vakcinázás a velük együtt
dolgozó asszisztenciára is többletfeladatot
rótt. A korábbi napi rutin mellett ennek a
felelősségteljes feladatnak is eleget kellett
és kell tenni, hogy az ország lakossága mihamarabb védett legyen a pusztító kórral
szemben.”
Vízer Helga és Vas Julianna

Adjunk bele több apait!
Az Apa Akadémia öt évvel ezelőtt indult útjára a Szentendrén élő Léder László
pszichológus vezetésével. Azóta fantasztikus sikerrel szárnyal, és segíti az
apákat a mindennapi élet nehézségeinek leküzdésében. Interjúnkban az alapító
pszichológussal beszélgettünk.

férfi klubokat és baba-mama oldalakat
találtam… Ez adta az igazi lökést. Fantasztikus érzés, hogy idén februárban már öt
éve lesz annak, hogy elindítottam az Apa
Akadémiát. Épp a nagylányom születésnapján, 2017. február 20-án volt az első
előadásunk.
Az indulás óta miként alakult azoknak az
apáknak a száma, akik önökhöz fordultak
támogatásért?
Nincs pontos kimutatásom, de azt tudom,
hogy az elmúlt öt évben több mint száz
előadást és legalább ötven workshopot
tartottunk, többek között Erdélyben, Kárpátalján, de még Berlinben is, az ottani
Apa Központban. Biztos, hogy sok ezer
családot értünk el, főleg azokat, akiknél
az „apa téma” valamiért aktuális és fontos
volt. De szeretném kiemelni, hogy mi az

anyákat is elérjük, nagyon szeretjük, ha
a rendezvényeinken párban érkeznek az
érdeklődők.
Honnan meríti az ötleteket az előadásokhoz?
Az előadások tematikája egyértelműen
a kisgyerekes szülők igényeire reagál. A
legnépszerűbb előadásaink az apaság

Miben változott meg a Covid hatására
az apák élete? Hogyan hatott rájuk a járvány?
A Covid nagyon nagy változást hozott. Egy
ausztrál kutatás szerint a megkérdezett
férfiak ötven százaléka már nem szeretne
úgy élni, mint előtte. Sok férfi most érezte meg először, „lehet úgy is úszni, hogy
nem fáj”. Vagyis a kényszer-otthonmaradás sok férfi számára
először hozta el az apaság igazi élményét. Könnyen rá lehet
szokni, hogy az ember nem
csak éjszaka látja a családját,
és ha valaki ezt megérzi, akkor már nemigen szeretne újra
csak „GDP termelő apaként”
élni.
Az anya, a család hogyan tudja
támogatni az apát?
Nincs apaság anyaság nélkül.
A legtöbb apa könnyen elbizonytalanodik, ha a környezete
nem támogatja, esetleg férfiatlannak tartja, hogy gyedre
akar menni, vagy puszilgatja
gyerekeit, és nehezen szakad
el tőlük reggelente, szeretne
kevesebbet dolgozni, hogy a
családjával többet lehessen.
Ha egy anya, egy feleség ezt
Léder László és családja
támogatja, akkor sokkal több
létrejöttéről, a munka és a magánélet apa lesz jelenlévő, gondoskodó apa.
egyensúlyáról, illetve a kamaszkorról Ön milyen apának tartja magát?
szólnak. Sajnos nagyon népszerű a „Vá- Erről a gyermekeim tudnának hitelesen
lás elválás nélkül” című előadásunk is, nyilatkozni. Ami biztos, hogy nekem a csaörülnék, ha ezen egyre kevesebben len- ládom az életem központja. Szeretem a
nének.
munkám, de a család kárára nem vállalok
Ön szerint mi a férfi és mi az apa szerepe semmit. Mindkét kislányommal gyeden
a huszonegyedik században?
voltam, a nagyobbal nem hivatalosan, a
Összetett kérdés, de a legfontosabb talán kisebbel már hivatalosan is. Nekem öröm,
a macsó férfi világkép lerázása magunkról. ha a családommal lehetek, és azt hiszem
Engedni kell, hogy megjelenjen a bennünk
ez kölcsönös. Sokat vagyok a gyerekeimélő gondoskodó, empatikus, csapatjátékos mel, részt veszek az életünkben, amen�férfi és apa identitásunk. Egy elég jó apa és nyire csak tudok. Ha gond van, legalább
gyermeke között már korán mély kötődés annyiszor mondják, hogy apa segíts, mint
alakul ki. Ha ez megvan, akkor nagy baj
azt, hogy anya segíts. Mindkettőnkhöz
nem lehet, de ehhez az apának jelen kell ugyanannyira kötődnek, és valljuk be, ez
lennie a családja és a gyermeke életében, nagyon-nagyon jó érzés még egy magamnem lehet esti és hétvégi apaként felelőfajta pszichológus apának is.
sen nevelni.
Vízer Helga
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Milyen ötlettől vezérelve indította el az
Apa Akadémiát?
A válaszom nagyon egyszerű, apaként
és pszichológusként is sok éve azt tapasztaltam, hogy az apaság kérdéseiről
nagyon keveset beszélünk. Mikor a kislányom megszületett, én is kerestem valami kézzelfogható tudást, de csak sikeres

KÉT PALETTA
Czóbel Béla és Modok Mária története két közös kiállításuk kapcsán.
Czóbel Béla és Modok Mária egyenrangú festőként áll a nyilvánosság előtt a Két Paletta
című kiállításon a Czóbel Béla Múzeumban. Szentendrén 1954 óta először láthatjuk
újra egymás mellett a művészpárt úgy, hogy műveikkel párbeszédbe kerülhetnek. A
lap, amit az olvasó a kezében tart, a „FÉRFI”-t állítja fókuszába, a Két Paletta pedig
együtt a férfit és a nőt.

kus báty közbenjárása, talán a személyét
övező mítosz, vagy talán mindkettő tehette, hogy élete végéig kitüntetett szerepet
kapott életében a külföldi jelenlét. Ahogy
Török Katalin írja, „Az új hatalom oldaláról
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nézve Czóbel fontos ‘szellemi’ valutának
Czóbel Béla és Modok Mária, a szent- lálkozón Illyés Gyulával, Márai Sándorral,
számított.”
endrei festészet legendás művészpárja Kassák Lajossal, Ferenczy Bénivel. Innen Ennek az életmódnak a fényében Modok
a 30’-as évek közepén ismerkedett meg továbbutazik Párizsba, hogy hátrahagyott Mária párkapcsolatában megtalálja azokat
itt a városban. Czóbel Béla túl van az első
régi műtermét és régi barátait, Braque-ot, a pozitív inspirációkat, amelyek az alkoházasságán, híres festőként otthonosan Matisse-t, Picasso-t, Seconzac-ot újra
tásban előre viszik, annak ellenére, hogy
mozog Európában, műveivel szerves ré- meglátogassa. Modok utánamegy és el- festőként időlegesen háttérbe szorul a
sze a 20. század magyar
patriarchális viszonyban. A
és európai festészetének,
visszaemlékezések szerint
lakóhelye szerint az Ecole
anyáskodó alkat, sajátjának
de Paris-nak. Modok pedig
érzi a női munkákat, a dús
a Párizsba vissza-visszakert kedvenc helye, és a
térő fiatal művészek közé
művészfeleség szereppel
tartozik, aki magániskojáró társadalmi élet diktálta
lákat látogat, részt vesz a
napi feladatok sem riasztópezsgő kulturális életben,
ak számára. A sajtóban sokhasonlóan az inspirációszor emlegetett elnyomott
kat kereső társaihoz, mint
nőfestő szerepet nem vette
Gráber Margit, Ilosvai Varmagára. Az 1940 utáni igen
ga István, Kmetty János,
gazdag alkotói periódusáVörös Géza. Még Perlakiné
ban jele sincs annak, hogy a
Modok Máriaként fogadja
festőnő addig aktív terem1935-ben az akkori szenttő energiái megcsappantak
endrei nyári műtermében
volna, sőt, egyre inkább foa sármos Czóbel baráti
kozódó kísérletező kedvvel
látogatását, akivel ezután
veti bele magát az alkotórendszeresen levelet váltamunkába. Czóbel nemkünak. Egyre mélyülő kapcsolönben szűnni nem akaró
latuk szerelemmé alakul, s
szorgalommal fest, és állít
miután 1940 elején tragikus
ki az ötvenes évek derekáig
kimenetelű váláson esik
szinte csak Párizsban, a haModok és Czóbel párizsi műtermükben, 1948. | Fotó: Kratochwill Mimi jóvoltából
át, ugyanaz év Szilvesztezai nagy szalonkiállításokat
rén összeházasodnak. A korábban is igen
kezdődik az életük végéig tartó kétlakiság,
nem tartja közegének, egyéni kiállításra
népszerű Perlaki-ház két új műteremmel amely irigyelt előjogukká válik. Ősszel elpedig nem hívják. Talán a szolidaritás mabővül, és lassan Czóbel-házzá avanzsál a hagyják imádott gyümölcsöskertjüket és
gyarázhatja Modok Mária kifejezett vis�közbeszédben.
Párizsba indulnak, olykor hat hónapra is.
szalépését is a hazai nagynyilvánosságtól,
Modok Mária itthon elismert, beérkezett
Csak találgathatjuk az okát ennek a szokat- ahol a színtér megosztott, és Czóbel egyik
festő, rangos helyeken, a Tamás Galé- lan szabadságnak, amelyet a Czóbel-Motérfélen sem érzi otthon magát. A jég akkor
riában, az Ernst Múzeumban rendezett dok házaspár élvezhet. A történet Czóbel törik meg, amikor 1954-ben Frank János a
egyéni kiállítása után számos cikkben,
korábbi életviteléhez nyúlik vissza, hiszen fiatal muzeológus bátor tettel megrendezi
méltatásban részesül, Kállai Ernő, Kassák
fiatalon alig találjuk itthon. Talán a politiSzentendrén Czóbel Béla – Ilosvai Varga
Lajos is ír róla.
István – Modok Mária –Szántó Piroska köA háború előszelétől terhelt időkben
zös kiállítását, ami hatalmas érdeklődéssel
Cz. Lányi Sarolta: Szentendrén
mindkettőjük számára üdítő az új szereövezve nyílik meg a Ferenczy Károly Múze(1966. IX. 26) című versének részlete
lem. Személyüket a városban rendkívüli
umban. „A megnyitóra vagy ötszázan jöttek
érdeklődés övezi, vendégszeretetük, izel, Pestről, Szentendréről … ott volt minden
„…Két Paletta él itt egy fedél alatt.
galmas műveik bevonzzák a gyakori láentellektüel … Fülep Lajos nyitotta meg”. –
Egyik régi, másik fiatalabb.
togatókat. A barátnők, Gráber Margit és
emlékszik
vissza Frank János. Másfél évMindkettőn színek sarjai születnek,
Szántó Piroska későbbi visszaemlékezétized
elteltével
jut el az itt élő művészpár
nincs sok pihenőjük rajtuk az ecsetnek.
seit mégis belengi egy borongós szánaaz
első
szentendrei
bemutatóig, amin a
Van itt bőven ecset, festék, olaj, vászon,
kozás. Szegény Modok, elnyomottként
véletlen
folytán
végül
együtt szerepelnek,
alma a kamrában, dió a padláson.
élni egy festő zseni fényének árnyékában!
mint
most,
a
2022.
október
végéig látható
Polcokon sok jó könyv, Pipa, cigaretta…
Nem lehet könnyű! A valóság azonban enkiállításon
a
Czóbel
Múzeumban.
Ám uralkodópár itt a Két Paletta.
nél jóval árnyaltabb.
Egymás mellett, mégis külön élnek.
Czóbelt 1946-ban váratlanul beválasztják
Muladi Brigitta
Egyik sem bírája a másik művének,
egy magyar művészdelegációba, így részt
művészettörténész
inkább tisztelője, hűséggel barátja…”
vesz Genfben az összművészeti világtaFerenczy Múzeumi Centrum

Nem a hűségért, hanem a tettekért
Platthy Iván, volt címzetes államtitkár negyvenöt éve él Szentendrén. 1989-ben
az ő feladata volt az állam és az egyházak párbeszédének elindítása, s köztük a
mellérendelt viszony kialakítása. Szentendréért végzett tevékenységéért idén
augusztusban Pro Urbe díjban részesült.

egy világkonferenciát, amelyen a volt
szocialista államokon túl a nyugati világ államai, sőt a Vatikán is képviseltette magát, társrendező szervezetként az
ENSZ mellett működő IRLA (Nemzetközi
Lelkiismereti és Vallásszabadság Világi

Platthy Iván az augusztus 20-i díjátadón | Fotó: Bellai László

Szervezete) és az Európa Tanács elnöke
is. Összességében az a megállapítás született, hogy ez egy magyar modell, amit
jó lenne, ha a világ minden országa megismerhetne. Az utolsó napon egy tizenöt
pontos Budapesti Ajánlást dolgoztunk ki,
amelyet négy nyelvre lefordítva küldtek
el kétszázhúsz országnak. Annyi pozitív
visszajelzés érkezett, hogy újabb világ-

Az ember azért van a földön, hogy javítsa,
vagy legalábbis elősegítse azoknak
a közösségeknek az életét, akiket rábíztak.
nem az eredeti formájában létezik. Ennek
az ívnek az alapja a jogszabály preambulumában foglalt azon jogalkotói szándék
volt, hogy az állam elő kívánja segíteni
az egyházak társadalmi szerepvállalását.
Amikor néhány év múlva minden részletjogszabállyal készen voltunk, szerettem volna tudni, hogy jó úton járunk-e,
ezért 1997 márciusában összehívtam

az állam és az egyházak közösen adjanak rájuk válaszokat és cselekedjenek.
Az eseményt Al Gore, akkori amerikai alelnök nyitotta volna meg a hazai baptista egyház felkérésére. A forgatókönyvet
át is adtuk az akkor hatalomra lépő első
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Az Állami Egyházügyi Hivatal megszűnését követően 1989-ben arra kapott
felkérést, hogy szervezze meg a Művelődésügyi Minisztérium képviseletében
az állam és az egyházak kapcsolatának
koordinációját. Mit jelentett ez a feladat?
Az volt a cél, hogy az állam az egyházakkal
közösen alakítsa ki az ezentúl mellérendelt viszonyon alapuló párbeszédet, illetve ennek a jogi és gyakorlati rendszerét.
Ennek eredményeként született meg a
lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény, teljes
szabadságot garantálva minden magyar
állampolgárnak, hogy szabadon gyakorolhassa a hitét, illetve rögzítette azt is,
hogy az állam az egyházak belső életébe nem avatkozik be. A törvénytervezet
1989 augusztusára olyan állapotban volt,
hogy egy kormányküldöttséggel elvittük
Vatikánba, mintegy garanciaként a diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele érdekében. A jogszabályt 1990. január 24-én
elfogadta az országgyűlés, én pedig ezt
követően négy kormány alatt végeztem
az állam és az egyházak kapcsolatának
koordinációját.
Ön volt tehát annak a párbeszédnek az
elindítója, amely több évtized elnyomás
után az állam és az egyház mellérendelt
viszonyára épült. Az elmúlt harminc évre
visszatekintve, hogyan látja ezt a kapcsolatot?
Az említett törvénnyel elindult egy közösen kialakított fölfelé ívelő pálya, de ez a
törvény ma már nincs meg, pontosabban,

konferencia szervezésébe fogtunk Párbeszéd az Emberért címmel. Ennek célja
a XXI. század kihívásaira adandó közös
gondolkodás lett volna, mint például a
klímaváltozás, a megbékélés, a migráció
és a szegénység aktuális kérdései, melyeket az egyházak és a Magyar Tudományos Akadémia szakértői dolgoztak
ki, méghozzá azzal a szándékkal, hogy

Orbán-kormány illetékesének, de érdemi
reakciót azóta sem kaptunk rá.
És nem sokkal ezután ön nyugdíjba is
vonult.
Az új kormány egy egészen új struktúrát
talált ki, s eleve azt a feladatot, amit én
címzetes államtitkárként láttam el, négy
szinttel lejjebb, Kulturális Minisztériumi
helyettes államtitkári rangra rendelte. Ezzel a koordináció egy sokkal alacsonyabb
szintre sodródott. A másik problémát pedig az jelentette, hogy hozzányúltak a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló törvényhez, és megtörték azt a mellérendelt viszonyt az állam
és az egyházak között, amelyen mi éveken
át dolgoztunk. Én akkor már a hatvanadik
életévemet betöltöttem, így 1999. január
1-jétől nyugdíjba vonultam, ám azóta is e
téma elkötelezettjeként dolgozom. Voltak évek, amikor tanácsadói feladatokat
láttam el, illetve Pécs kért fel arra, hogy
segítsem az önkormányzat és az egyházak
párbeszédét.
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Volt-e önben valamilyen vágy, vagy elképzelés a munkássága eredményét illetően?
Az ember azt mondja, hogy azért van a
földön, hogy javítsa, vagy legalábbis elősegítse azoknak a közösségeknek az életét, akiket rábíztak. Azt is lehetne mondani,
hogy ez egy misszió, amit addig érdemes
csinálni, amíg azt kérik. S ezt egyébként
folytatom a családon belül is. A Platthy közel nyolcszáz éves felvidéki nemesi család,
akik ma már szinte a világ minden táján élnek. Négyévente találkozókat szoktam rendezni, mert azt gondolom, hogy az élőknek
kötelessége átadni az ősök példaértéket
jelentő üzenetét.
Az ön családja esetében mi az ősök üzenete?
A példákat adom tovább, amelyek olyan
támpontokat jelenthetnek, amelyek a génjeinkből és nem színekből adódnak. Családunk története ismert 1247-től egészen a
napjainkig, melyek közül számtalan szól arról, hogy a Platthyak különböző sorsfordító
időszakokban miként álltak ki a nemzet, a
család, a hitük és a hovatartozásuk mellett,
és ezek megismerése sokat segít abban,
hogy a gerincünk is másként formálódjon.
Mindemellett a festőművész édesapám,
Platthy György szellemi örökségét is ápolom, aki a ‘60-as években elsősorban a
rajzpedagógusok számára megírta a Népművészet című tankönyvet, és ahol ma erre
érdeklődés mutatkozik, viszem az ő vizuális
örökségét is. Legutóbb például Gödön, a

biztosítani, Szentendrét pedig onnan ismertem, hogy a népművelők képzését zömében itt végezte a Pest Megyei Tanács,
és megtetszett nekem ez a kisváros. Akkoriban épült a Felszabadulási lakótelep,
amelyben a megyének volt két százalék
tanácsi kijelölésű szövetkezeti lakás vásárlási jogköre, és a minisztérium segített,
hogy ezzel élve, itt vehessünk egy lakást.
Két kislánnyal érkeztünk, a feleségem a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdett el tanítani. De már akkor említettem
Marosvölgyi Lajosnak, az akkori tanácselnöknek, hogy ha bármikor hallana olyasvalakiről, aki a kertes házát elcserélné egy

Az önkormányzatok létét, vagy nemlétét
a centralizáció, vagy decentralizáció
kérdése határozza meg.
55 nm-es összkomfortos lakásra, szóljon
nekünk. Erre öt évet kellett várnunk, mikor
is egy egyedül élő idős úr Zúzmara utcai
házára cseréltük a lakásunkat. Azóta is itt
élünk.
Említette, hogy nyugdíjazása után Pécs
várost is segítette az önkormányzat és
az egyház közötti párbeszéd elősegítésében, vagyis nemcsak a rendszerváltás
előtti tanácsok és az állam működése
terén rendelkezik tapasztalattal, hanem
az önkormányzatok életébe is belelátott.
Hogyan látja ma a helyzetüket?

A szentendrei „küldöttség” Wertheimben

Búzaszem Katolikus Általános Iskolában a
Népművészet a vizuális nevelésben címmel
tartottuk a IV. Platthy György Emlékkonferenciát.
Idén novemberben negyvenöt éve annak,
hogy a családjával Szentendrére költözött. Miért ezt a várost választották lakóhelyül?
Akkor kezdtünk el a költözésben gondolkodni, amikor 1974-ben a Művelődésügyi
Minisztérium munkatársa lettem. Budapesten nem tudtak számunkra lakást

hatáskört oda kell telepíteni, ahol a feladat
is jelentkezik. A mai helyzetet nem tartom
fenntarthatónak, a józan ész nem ezt diktálja, és ha nem történik változás jogszabályi
szinten, a lakosság szolgálatára hivatott
önkormányzatoknak partnerekre lesz szükségük a működésük biztosításához.
Kik lehetnek az önkormányzatok partnerei
manapság?
Ha jól emlékszem, annak idején Dietz Ferenccel beszélgettem arról, hogy Szentendrének rengeteg értéke van, de nem
látszanak. Mindenre az volt a válasza, hogy
nincs pénz, mire én azt válaszoltam, hogy
sok minden van, ami nem a pénzen, hanem

Siralmasnak. Azt gondolom, hogy van egy
alapkérdés, ami az önkormányzatok létét,
vagy nemlétét határozza meg, s ez centralizáció, vagy decentralizáció kérdése. A
rendszerváltást megelőzően, de még azt
követően is az államigazgatás folyamatosan a decentralizációban gondolkodott,
ha a tanácsokról és az önkormányzatokról
volt szó, vagyis az önállóságukat és a helyi
szervek hatáskörét erősítette. Manapság
ez nem így van, és ez nem jó, mert meg�győződésem, hogy legyen szó bármiről, a

a kapcsolatokon múlik, és a sokfajta érdekeltség a települést színesebbé tudja tenni.
Természetesen a legjobb partnerek – szé
leskörű kapcsolataik révén – az egyházak
lehetnek, hiszen ők nem kötődnek kötelező
közigazgatási határokhoz, valamint a testvérvárosok, a nemzetiségi szövetségek.
Tudna példákat mondani?
Például azt mondom, hogy van tizenegy
testvérvárosunk. Honnan tudja Szentendre
lakossága, hogy milyen nemzetközi kapcsolatrendszere van? Első lépésben ezt
meg kellene mutatni például úgy, hogy a
Duna-korzó kandeláberein meg kellene jeleníteni testvérvárosok országainak zászlóit, és szemmagasságban a testvérváros
címerét. Így aki itt él, vagy aki ide érkezik,
egyből látja, hogy nekünk vannak német,
vietnámi, olasz, francia, finn, angol, horvát,
román és szerb kapcsolataink, és akár fel
is kereshetik a kapcsolattartókat. Ráadásul
mindig is azt szorgalmaztam, hogy a testvérvárosi kapcsolataink soha ne protokollárisak legyenek, hanem családok közötti,
hiszen ettől sokkal élőbbek, kézzelfoghatóbbak lesznek. Nekünk is volt testvércsaládunk, egyik évben itt, másik évben ott
találkoztunk rendszeresen, megismerve
országaink értékeit.
De ettől még az alapvető problémáink
nem lesznek megoldva…
Rendben, mondok példát az utakra is. A
Duna-korzót nem kaviccsal kellett volna
leszórni! Díszburkolat kellene, amire az
a válasz, hogy nincs rá pénz. Én meg azt
mondom, hogy nem is kell, csak szervezés kérdése az egész. Mert mondhatjuk
azt, hogy lemérjük, hány négyzetmétert
kellene lerakni, és egy műkövessel legyártatunk ennek megfelelő számú téglalap
alakú műköveket, és meghirdetjük, hogy
azt bárki darabonként megvásárolhatja, s
a nevét feltüntetjük rajta. Számtalan nemzetközi példa igazolja, hogy rövid időn belül el lenne adva a szükséges mennyiség,

Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök szentmisét celebrált Wertheim katolikus templomában

szerbekkel való kapcsolat is alakulhatna
másként, erősödhetne. Ráadásul ez egy
soknemzetiségű város, nem csak a szerbekre lehetne számítani… De visszatérve
az egyházakhoz. Az egyházak a rendszerváltás óta már jelen vannak a város közoktatási feladatainak ellátásában. Együtt kell
tudni gondolkodni: például a baptisták és
a szerbek óvodai ellátásának elősegítésében, ha ezt ők is szeretnék. És ehhez megint
csak a párbeszéd szükséges.
Mi indíthatja be a párbeszédet, legyen szó
akár önkormányzatokról, az államról vagy
az egyházakról?
A normális – az emberek szeretetére és
szolgálatára épülő – logika. A kérdés végül mindig az, hogy akinek a döntés, a
lehetőség a kezében van, miért teszi azt,
amit tesz? Az emberért, vagy a zsebéért?

Egyetlen kormány sem szereti
azt a típusú embert, aki én vagyok
– én nem lojalitást akarok, hanem feladatot.
érkezők megismerhetik őket és a kultúrájukat. Azt gondolom, örömmel vállalnák,
hiszen ez presztízskérdés… Vagyis megint
nem pénzkérdés.
Mi a helyzet az egyházzal? Velük miként
tudna partneri viszonyt létesíteni egy önkormányzat?
Aranyos, amit kérdez, mert ez nekem egy
nagy fájdalmam. Fáj, hogy aki ide érkezik,
nem tudja meg sehonnan sem, hogy az
egész országban Szentendrének van egész
országra kiterjedő püspöki megyeszékhelye. Hol van ez akár csak cirill betűkkel is
kiírva? Hogy a tíz templom városában, hét
a szerbek által épített? Miért nincsen kint a
Belgrád székesegyház sehol sem? Például
a városban élő művészeti ágak és a barokk
jelleg megjelenítésével együtt a Belgrád
Székesegyházat is magába foglaló megállító tábla 11-es úton? És azt hiszem, ha erre
fordítanánk egy kicsivel több figyelmet, a

Engem soha életemben nem próbáltak
meg korrumpálni. Mert nem lehetett. Mert
nem a pénz érdekelt, hanem a megbízásra való tisztességes válaszadás, amelynek
középpontjában pedig mindig az ember
érdeke állt. Erre inspirált édesanyám és az
őseim is. Dédapám azt írja az intelmeiben:
„ha közfeladatot látsz el, azt mindig lásd el
szeplőtelenül”.
Ma mindenki azt kérdezi: „és a pénz?”. Mert
nem látják és nem hiszik, hogy a pénz jön
magától, ha van sok partnered, mert a közös érdekből a pénz is megteremtődik. És
ha én csak az X százalékokat akarom a zsebembe, akkor vége, nem maradt hitelem,
nem nézhetek többé a tükörbe és a mások
szemébe.
Én nem tudok másképp gondolkodni.
Amikor felkértek az Egyházi Főosztály
létrehozására, annyit kértem a munkatársaimtól, hogy ha valaki kérdéssel fordul

hozzájuk, a válaszuk nem merülhet ki a
„nem”-ben. Mert ide azért fognak jönni, hogy az eddigi sok „nem” után végre
„igen”-t, vagy legalábbis megoldási lehetőséget kapjanak.
Küldött el valaha munkatársat maga mellől?
Nem. Tudniillik én már a munkavégzés kezdetekor elmondtam, hogy aki mellém jön
dolgozni, engem egyvalamire nem késztethet – arra, hogy az ő emberi méltóságát
megsértsem azzal a kérdéssel, hogy „miért
vagy itt?”
Idén augusztusban Pro Urbe díjban részesült. Meglepte az elismerés?
Igen, meglepett! És ezúton szeretnék köszönetet mondani a kezdeményezőinek,
akik úgy ítélték meg, hogy mindazt, amit
a városért tettem, nem öncélúan, hanem
Szentendre érdekében tettem. Számomra
ez a díj azért is hatalmas kitüntetés, mert
kormánykitüntetésben sohasem részesültem. Ugyanis egyetlen kormány sem szereti
azt a típusú embert, aki én vagyok – én nem
lojalitást akarok, hanem feladatot. Mivel a
Pro Urbe díj mindig egy alulról jövő kezdeményezés eredménye, nem a hűségért,
hanem a tettekért jár. És büszke vagyok
arra is, hogy Táborfalva úgy kezel még mai
napig is, mint elszármazottját. Ennek tiszteleteként a Nagyközség Díszpolgára lehetek.
Amikor nyugdíjba mentem, felkértek engem, hogy induljak Szentendrén polgármesternek. Akkor azt mondtam, egy feltétellel, ha én választhatom ki a testület
összes tagját, akik nem amatőr politikusok,
hanem a városban, a városért élő szakemberek. Erre azt válaszolták, ennél jobban
nem utasíthattam volna vissza a felkérést…
Platthy Iván mesélt még a ‘60-as, ‘70-es
évekbeli tanári és népművelői munkásságáról, valamint a minisztériumi megbízatásáról is. A teljes interjú a www.szevi.hu oldalon
olvasható.
Gálfi Sarolta
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hiszen, aki szereti a várost – mert itt él,
vagy mert ide jár – megveszi, hogy a város
iránti tiszteletét és szeretetét ily módon is
megörökítse.
Ön aktív részese volt a Wertheimmel való
testvárosi kapcsolatunk kialakításának is.
Ráadásul ma már nagyon kevesen tudják, hogy miért épp Wertheim, és miért
nem másik város lett a testvérünk. 1985
táján négy nyugatnémet város pályázott
Szentendre testvérvárosi címére (Gauting,
Stollberg, Gross Biberau és Wertheim),
és az akkori tanácselnök, Szini István azt
mondta, járjuk végig mindet, és a tapasztalataink alapján vigyünk döntési javaslatot a tanács elé. Saját kocsikkal, nyolcan
keltünk útra, és mindenki egy bizonyos
témát nézett végig – én a művelődést.
Wertheimben derült ki, hogy 1946-ban
Szentendre környékéről ezerhatszáz svábot telepítettek ide. Meg is szerveztek
velük egy találkozót, és természetesen
végül az volt mindannyiunk véleménye,
hogy bármennyire is megkedveltük a másik három várost, a haza azt kívánja, hogy a
szülőföldjük üzeneteként mi Wertheimet
válasszuk. És ezért lett később testvértelepülésünk Csobánka is, mert onnan
telepítették ki a legtöbb svábot.
Miként lehetne feléleszteni ezeket a kapcsolatokat?
Ismét egy ötlettel válaszolok. Létrehozták
nemrég a Fő téren a Városi Vendégházat.
Szerintem adja magát, hogy a bejáratán a
tizenkét testvértelepülés címere megjelenjen, és azt mondjuk, hogy ez a Testvérvárosok Háza is, amelyben mindegyik kap
évente pár hetet, hogy bemutassa magát
Szentendrének. Így az itt élők és az ide

Szentendrei férfiak anno…
A szentendrei képviselő-testület 1930 körül csak férfiakból állt. Ezen a képen a Városháza dísztermében a képviselők egy része
látszik. Név szerint azok, akiket felismertünk: 1. Német László, katolikus plébános, 2. Dr. Huszár Elek, közigazgatási tanácsnok,
3. Dr. Péchy Henrik, orvos, 4. Majits Péter, főjegyző, 5. Dietz K. Károly, városgazda, 6. Schartner György, főszámvevő, 7. Dr. Dezsőfi
Ferenc, aljegyző.

4
1

2
3

5

6

7

30 — múltunk

Ismeretlen budapesti fényképész felvétele

Ez a képeslap a hajóállomási vendéglő és kávéház teraszát ábrázolja 1910
körül. Akkor főleg férfiak jártak ilyen
helyekre. A kép közepén egy hölgy
látható kis gyerekkel, mellette valószínűleg a férje és egy kutya. Még
egy asszony ül az egyik asztalnál, de
a többi vendég mind férfi.

Két legény a szüreti mulatságról az 1920as években. | Weisz József szentendrei fényképész felvételei
Ürmös Lóránt

Olvasói levél
Az alábbi [a Sáska utcai vízvezeték részleges cseréje tárgyában megjelent rövid hír kapcsán, október 7-én kelt – a
szerk.] levelem sajnos továbbra is aktuális. A csatolt képeken
a mai állapot látható. Külön kedvencem a munkavégzés
kezdésére vonatkozó felhívás. A tájékoztatásuk szerint a
munkának már készen kellene lennie. Nyilván siralmas,
hogy egy hónap alatt nem tudták elvégezni a munkákat és
senki sem ellenőrzi.

Fotó: Dankó Péter

1) Hamarosan beállnak a fagyok, ezért a majd sebtében
végzett aszfaltozás tavaszra fel is fog repedezni, főleg azért,
mert a felbontásnál nem vették figyelembe az útburkolat
aktuális kátyúit és több helyen fognak közvetlen a feltöredezett útburkolat mellé aszfaltozni. Jövőre az önkormányzat
azokat a hibákat már a saját költségén kell javítsa, mert
valaki át fogja venni a késve és hibás útburkolattal elkészülő
munkát. Ez azért is biztos, ahogy az alábbi levelemben írtam
a munkaterület átadásáról. Ez a szentendreiek pénzével
való felelőtlen gazdálkodás. Megoldás lenne egy műszaki
ellenőr, aki felbontatja a sérült útburkolati részeket és a
megfelelő műszaki tartalmat előírja, illetve elszámolásnál
érvényesíti a kötbért. A Felhő utcában részben azért is ilyen
gyakori a csőtörés ugyanazon a szakaszon, mert a felbontást követően elmaradt a megfelelő rétegrendi tömörítés
és aszfalt vastagság. Néhány szemétszállítási alkalom után
a terhelés leért adott csőszakaszig és újra csőtörés lett.
Háromszor egymás után.
2) Van egy 45 éves Minim. A felbontás miatt csak olyan
útvonalon tudtam (tudok, tudnék) vele közlekedni, ahol
a kipufogórendszerét az úthibák lényegében leverték az
elmúlt 3 hét alatt. Annyi lett rajta a sérülés, hogy komplett
rendszercserére van szükség. Az önkormányzat megtéríti
ugye? Esetleg levonhatók ezek a költségek a helyi adókból?
Nem egy szupersportautóról van szó, hanem egy több mint
ötmillió példányban 41 évig gyártott népautóról. Mostanra
már a Vargánya utca aszfalt nélküli szakaszai is annyira

nyomvályúsak, hogy leér ott is. Lényegében van egy autóm,
amivel már nem tudok elmenni otthonról további sérülések
okozása nélkül. Elvittem szerelőhöz, hogy hegesztéssel,
igazítással javítsa meg. Azt már megszoktam, hogy a fekvőrendőrökön legfeljebb 3 km/h sebességgel mehetek át
(30-as táblánál!!!), de a hazaút pismányi részén újra leverték
az úthibák, eltörtek a hegesztések… Kérésre szívesen küldök
képeket, illetve a csere után a komplett rendszert szívesen
leteszem a portán. Nagy kérdés, hogy van-e, lesz-e értelme
az amúgy kiváló műszaki állapotú autót javíttatni, mert ha
továbbra sem tudok a Pismányban közlekedni vele sérülés
nélkül, akkor adjam el? A másik, rendszeres közlekedésre
használt autómon amióta a Pismányban lakunk tönkrement
a lengéscsillapító, a rugók, egy szett futómű szilent és a
stabilizátor pálcák. Nagyságrendileg 250-300.000 forintba
kerültek a javítások.
Az öntömjénező cikkek helyett az objektív tájékoztatás jegyében ezeket is megírhatnák és irtó jó lenne, ha az évente
2-3 árvácska telepítés helyett betennének évelőket, majd
útkarbantartásra fordítanák a fennmaradó pénzt. Ezen kívül,
ha valóban ellenőriznék a DMRV által végzett munka műszaki
tartalmát, határidejét, akkor sok további vesződségtől és költségtől kímélnének meg engem is, magukat is. Eljön az a pont,
amikor nem fogom sajnálni az időt, hogy ezeket a tényeket
objektíven bemutassam és szembeállítsam a fals tájékoztatással, illetve költségtérítést kérjek az önkormányzattól.
Üdvözlettel:
Dankó Péter

Tisztelt Dankó Péter!
A levelében említett munkaterületen a DMRV Zrt. vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat végez. A Sáska utcában
élők vízellátásának biztonságát és a további csőtörések megelőzését szolgáló beruházásról a város honlapján (https://
szentendre.hu/vizvezetek-rekonstrukcio-a-saska-utcaban/)
a munkák megkezdése előtt tájékoztattuk a lakosságot. Információink szerint a Szentendre és Vidéke megjelenésének hetében az utca aszfaltozását is befejezik a kivitelezők
– munkájukról további, pontos tájékoztatást adni a DMRV
Zrt. hivatott.
A levelében említett egyéb témákkal – például az utólagos
útjavításokkal; az adóvisszatérítés, illetve kártérítés lehetőségével; a közterületeinken végzett kertészeti munkával
– kapcsolatos kérdésekben a törvény által előírt harminc
napos határidőn belül minden részletre kiterjedő, szakszerű
segítséget nyújthatnak a Városháza illetékes munkatársai,
amennyiben hivatalos levél formájában kíván tájékozódni.
Ha az Ön által felvetett kérdések közérdekű feldolgozására
a Szentendre és Vidéke vállalkozik, a szerkesztőség továbbra
is bizalommal fordulhat kollégáimhoz.
Üdvözlettel:
Fülöp Zsolt
polgármester
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Kedves Szerkesztők!

Három egyéni és egy csapat aranyérmet szerzett Csury Kata
engedély nélkül is induljon október utolsó hétvégéjén Szilvásváradon a Championátuson, a szakág évzáró országos
bajnokságán. Mindemellett Csury Kata
meghívást kapott Közép-Magyarország
régió legerősebb, I-es számú, Németh
Enikő felnőtt, Borbély Orsolya ifi régiós
bajnok, Szabó Tímea régiós ifi II. helyezett alkotta csapatába. Kata a Championátuson 6,5, és 6,2 pontokra értékelt
feladataiaval 12 indulóból egyéniben, a
teljes mezőny legfiatalabb indulójaként
a 10. helyen végzett, ugyanakkor mivel a
csapattársai sem maradtak el tudásuktól,
csapatbajnok lett – és zöld lótakaróban
ő vezette a csapatbajnoki dobogósok
díszkörét.
A nővére, Csury Szonja, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 10-es tanulója
is lovas. Athos, a póni az OB-n Szonjával
megnyerte a nagyobb pónik díjugrató bajnokságát. Ő inkább a díjugratás felé tart,
a húga jövő tavasszal díjlovaglásban fog
rajtengedély vizsgázni. A szakági sajátosságok folytán egy póni két gyereket – különösen akkor, ha azonos tudású testvérekről van szó – ki tud szolgálni.
Paizs Gábor

Közép-Magyarország I-es csapatának tag jai: balról Borbély Orsolya, Szabó Tímea, Csury Kata, Németh
Enikő Előttük: Prutkay Zoltán a versenybíróság elnöke, Tóth Zsuzsanna versenybíró, Cseri Dávid a Szilvásváradi Ménesgazdaság igazgatója

Szeptember 18-án a balatonvilágosi póni
OB-n díjugratásban, a nagyobb méretű
pónik póni 2-es kategóriában megnyerte
Athossal a stílusversenyt, valamint a szakági díjlovagló gyerek bajnokságban úgyszintén az első helyezett lett Csury Kata
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Lovasíjász
győzelem Pomázon

(Rider Coaster LE). Ezt követte október 17én a Nemzeti Lovardában a szabadidős
szakág első országos bajnoksága, ahol a
gyerek kategóriában az előkészítősöknél
lett bajnok. Eredményei alapján edzője,
Géczi Orsolya kezdeményezte, hogy rajt

Bartha Álmos
rejtvénye

HASZNÁLT
KÖZEL-KELETI
CIKKEK HELYE NÉPCSOPORT



Győzelmet aratott szeptemberben
a pomázi Nemzetközi Ifjúsági és
Gyermek Lovasíjász Világkupán a
szentendrei 16 éves Benyó Krisztián Izmos nevű lovával. Mind korosztályában, mind összesítettben
a dobogó legfelső fokára állhatott,
valamint új junior világrekordot állított fel az „Tower 90” pályán futott
idejével. Az International Horseback
Archery Alliance World Grand Prix
14 országból érkezett 103 versenyző
részvételével megrendezett három
hónapos versenysorozatában mind
korcsoportjában, mind összesítettben bajnok lett.
Eredményeihez gratulálunk!

MEGFEJTÉS



... ET LABORA



VAN ILYEN
KÁRTYÁNK



LÁGY CERUZA



MAGÁNHANGZÓ

HÚSIPARI
KÉSZÍTMÉNY

SCHÜTZ ...
SZÍNMŰVÉSZ-NŐ

NÉVELŐ

... FOGADOM,
TÖBBET VISSZA
NEM ADOM!

Benyó Krisztián | Fotó: International
Horseback Archery Alliance
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. november 29-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között Platthy Iván
„Párbeszéd az emberért” című dedikált kötetét sorsoljuk ki.
A szerencsés nyertes nevét december 8-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az november 3-i rejtvényünk helyes megfejtése „Mindenki másképp csinálja” volt.
A nyertes: Migléczi Éva és Gál Attila. Nyereményük egy fenntartható módon készült
kiegészítő a RedoFashion felajánlásából.

bemutatja

MAETERLINK
NEUMARK

KÉK

MADÁR
CsaládBarát
zenés színpadi játék

VINCZE LILLA
PAPP CSABA KATÓ LINDA
KIRÁLY ADRIÁN KISS EMMA
SOÓS MÁTÉ NEMCSÓK NÓRA
OTT JÓZSEF GIELER CSABA
PINTÉR GÁBOR PÁNICS LILLA
ANDORAI PÉTER BABINSZKI VIRÁG CSEH ADRIENN
zene Neumark Zoltán jelmez Németh Hajnal Auróra látvány Sebők Péter
koreográfus Nemcsók Nóra hang/fény Őze Gábor
asszisztens Marinkovics Zsóﬁa

rendező Ivancsics Ilona

Ez az előadás az EMMI támogatásával jött létre

Helyszín: Szentendrei Skanzen Vigadó
Időpont: 2021 november 28. 11:00
Jegyrendelés: www.iiszt.jegy.hu, +36 30 910 2627

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS
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

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

ADÁ S -V É TE L
Pismány alján egy 70 nm ház tavaszig kiadó!
0670/505-1987

S ZO LG ÁLTATÁ S
Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák,
vízóra-aknák készítése, javítása. Tel.: +36 30
341-3423
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468
Bútorasztalos. Méretre készített, beépített
konyhák, szekrények. Tel.: +36 20 349-22-24
honlapkészítés.COM
Német nyelvoktatás. Tel.: +36 30 571-4995

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat,
bútorokat, porcelánt, teljes hagyatékot.
Tel.: +36 20 280-0151 e-mail: herendi77@
gmail.com
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Telefon: +36 20 980-3957

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

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

· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu
ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Duna korzó 25.
· távhő és hulladékgazdálkodás
· parkolás
· helyi adó ügyek
· egyéb önkormányzati ügyek
· rendészeti ügyek
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425
Általános nyitvatartás

RENDÉSZETI IRODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu
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SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00
Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon:319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00
Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: 505-779/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon:310-868/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00

A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
székhelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)
pályázatot ír ki
közművelődési részlegének
műszaki alkalmazott – hangtechnikus
munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, három hónap próbaidő kikötésével
A munkavégzés helye:
változó, elsősorban Szentendre Város

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon:500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00
Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon:312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

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

KÖZTERÜLET FELÜGYELET:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

Szombaton: 8:00-13:00

ORVOSI ÜGYELET:
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.
GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com
POSTA
Szentendre 1. Posta
Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
+36 26 311-322
Szentendre 2. Posta
Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00
+36 26 505-362
ÁLLATORVOS (mindig hívható): +36/30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502
GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

A pályázatok benyújtásának módja, elbírálásának határideje:
postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.).
(Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
műszaki alkalmazott – hangtechnikus.)
-elektronikus úton dmh@szentendre.hu
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. november 22.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Szentendrei Kulturális Központ

A munkakörbe tartozó, legfontosabb, lényeges feladatok:
Rendezvények, koncertek, színházi előadások hangosítása és világítása,
hang- és fénytechnikai berendezések üzemeltetése, karbantartása.
Pályázati feltételek:
legalább középiskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hangtechnikusi, fénytechnikusi
képesítés, színpadi hangtechnika, hang- és fénytechnikai gyakorlat,
szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a végzettségeket, képzettségeket
tanúsító okmányok egyszerű másolatban
A munkakör betöltésének kezdő időpontja:
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Herczeg Ábris nyújt, a 20/447-1240 -es telefonszámon.

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzat tulajdonában álló
1286/4/A/40 Hamvas Béla u. 16. 4/12. ajtószám alatti
összkomfortos 54,78 m2 alapterületű 2 szobás lakás
szociális alapon történő bérbeadásáról.
A pályázatot a Hivatal Iktatójában (Városház tér 3. I. emelet)
2021. november 25. 09.00 h kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
mely letölthető az alábbi mellékletből,
illetve a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálati (Dunakorzó 18.) Irodáján,
illetve a Vagyongazdálkodási Irodán (Városház tér 3.) vehető át
személyesen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információkat
a www.szentendreprogram.hu honlapon szerezhet.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

