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Az ENSZ 1991. október 1-jén szervezte meg első
alkalommal az időseket ünneplő programsorozatát,
majd ezt követően az évek során ez a nap maradt
az az ünnepnap, amelyen világszerte több
ország – köztük hazánk is – emlékezik meg
a társadalom öregedő korosztályáról.
Ugyanakkor nem ez az elsődleges oka annak, hogy
az októberi lapszámunk ezt a témát kapta. Egy
beszélgetés után döntöttem el, hogy még idén fókuszba
helyezzük az időseket érintő legfontosabb kérdéseket.
A beszélgetőtársam 88 éves, egyedül él Szentendre
belvárosában, azt mondja, egyre gyakrabban felejt el
dolgokat, és azt érzi, a gyerekei nem értik őt, a dilemmái
türelmetlenné teszik őket, ő viszont egyre gyengébb
ahhoz, hogy kiálljon önmaga mellett. Kérdezte, ismerek-e
közösségeket, ahol a kortársaival találkozhatna, a közös
élményekből, tapasztalatcserékből erőt meríthetne.
De arról is faggatott, vajon a demenciával élőket
Szentendrén milyen szociális háló veszi körül.
Hát így született meg ez lap!
Nem állítom, hogy minden kérdésre választ adunk,
de kiindulópontként bemutatjuk a Gondozási
Központot, összegyűjtöttünk pár szenior-korosztályt
megszólító programot, a Z Generáció rovatunkban
pedig a vélt vagy valós generációs szakadékok
okairól elmélkednek fiatalok és szépkorúak.
Viszont megígérem, beszélgetőtársam kérdéseit
a jövőben is figyelembe fogjuk venni!
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CÍMLAPSZTORI

Élet-társak
Marghescuné Hunor Mária jegyzete
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Szentendrén, a festők városában Czóbel Béla, a legfranciább magyar festő
volt az első, s 1997-ig, Szabó Tamás Barcsay-büsztjének felállításáig az egyetlen
festő, akinek közterületen elhelyezett szobor állít emléket.
Czóbel Béla első ízben a harmincas évek
közepén jött látogatóba a városba. Itt ismerkedett meg Modok Mária festővel,
akivel 1940-ben házasságot kötöttek, s
ettől kezdve Párizs mellett Szentendre lett
életének másik színtere.
Varga Imre Czóbel-szobrától mintegy
húsz méterre egy földön fekvő márványtábla arra emlékeztet, hogy ott állt az a
ház, ahol a művész évtizedeken keresztül
dolgozott és tavasztól őszig alkotott.
A Czóbel-házaspár végrendeletileg a városra hagyta a szentendrei műteremházat
azzal a kikötéssel, hogy fiatal művészek
használhassák műteremként. Nem így
történt! Czóbel Béla 1976 januárjában
bekövetkezett halála után a házat lebontották, s a művész féltett almáskertjét is
felszámolták, majd ezen a helyen állították fel 1977 nyarán Varga Imre szobrát, a
jól ismert kerti székében keresztbe tett
lábakkal, magába zártan ülő, kilencvenkét
éves művészt ábrázoló alkotást.
Varga Imre visszaemlékezése Czóbel Béláról: „Bizonyosan láttam már többször is,
de megismerni csak akkor sikerült Czóbel
Bélát, amikor már szándékom volt, hogy
megmintázzam. A festmények vonzottak
hozzá, ezek a néha remegő kontúrú, szívbemarkoló szín-hitelű képek. Őszi délután
másztam meg a gellérthegyi műterem
lépcsőit. Tudtam, hogy kit találok, tudtam,
hogy hova megyek, és nem volt bennem
elfogódottság sem. Mégis teljesen elképesztett! Előttem a test romjaiban egy
önmagával és a világgal elszámolni kész
lélek jelent meg. Karosszékben ült, mert
állni nehezére esett már. Fiatal lélek volt a
fiatalság visszásságai nélkül. Tudta, hogy
kicsoda, ám nem volt benne nyoma sem a
kihívó, mert gyenge, ezért agresszív öntudatból. Begyűjtötte már a bőséges aratást,
de nem volt megelégült, introvertált. Tekintete fürkészett, kíváncsi volt a veszíteni is
képes kapcsolatteremtés ifjú szándékával,
a kockáztatni is kész nagyúri naivitással,
fiatal volt élete utolsó pillanatáig. Hát így
kellene összegezni az élet tanulságait.”
(Varga Imre: Czóbel Béla, 1977
bronz, 130x160x140 cm; talapzat:
160x123x18 cm
Helyszín: Czóbel-park)
Török Katalin

Élet-társak. Ezt a fogalmat a mindennapi
nyelvhasználatban két ember térben és
időben szorosan összefonódó kapcsolatára szoktuk értelmezni. De lehet másképpen is:
a tizenkilenc egymásba fonódó körből
alakult ősi szimbólum, az „Élet virága”
minden élőlény kölcsönös kapcsolatát
fejezi ki. Mert az élet érintkezés, összekapcsolódás, az odaadás energiája. Hatással
vagyunk egymásra, segíteni vagy ártani
tudunk egymásnak, amiből az következik, hogy felelősek vagyunk egymásért.
Ez kiemelten vonatkozik a generációk
közötti kapcsolatra. A szülők gondoskodnak gyermekeikről, a nagyszülők, mivel
az emberek életkora lényegesen meghosszabbodott, aránylag sokáig tudják
támogatni a fiatal családokat, de végül
ők lesznek azok, akik segítségre szorulnak. A tudomány, a technika legyőzte a
távolságokat, megismerhetjük a távoli országokat, használhatjuk, élvezhetjük azok
termékeit, alkotásait. Ugyanakkor, sajnos
széthullnak a családi kapcsolatok. A fiatalok a városokba vagy külföldre költöznek,
az idősek pedig igen gyakran egyedül
maradnak, vagy idősotthonokba kerülnek.
Pedig nagyon fontos lenne a generációk
közötti minél aktívabb kapcsolat, aminek
alapja az együtt töltött idő, a párbeszéd,
egymás életkörülményeinek, igényeinek,
szükségleteinek megismerése.
A fiatalabb nemzedék, de sokszor sajnos még az orvosok sem ismerik igazán az időskorral járó fizikai, idegi, lelki
problémákat. Például előfordul, hogy a
környezet egy betegség szimptómáját
vétségnek, karakterhibának tekinti, a
leggyakoribb reakció pedig az elítélés és
a kiközösítés lesz. A társadalom, de még a
rokonok sem tudnak például mit kezdeni
a demenciával. Én viszont azt gondolom,
hogy ez elsősorban az információk hiánya
miatt van! Jó hír, hogy ma már jelentős
szakirodalma van a gerontológiának, csak
időt kellene szánni annak megismerésére,
értelmezésére. Milyen jó lenne, ha e téma
köré is alakulnának kisebb közösségek,
akár olvasókörök!
Nemrég olvastam Gánóczy Sándor teológus Megélni a halálunkat című könyvét. A
szerző tapasztalatból beszél: nyolcvanas
éveiben járt, amikor egy ritkán előforduló
daganatos betegség támadta meg szervezetét, és több sebészeti beavatkozáson
is átesett. Írásában azonban nemcsak a
betegségről ad számot, hanem a beteggondozás orvosi és pszichológiai, spirituális és lelkipásztori vonatkozásait is

Fotó: Deim Balázs

MARGHESCUNÉ HUNOR MÁRIA 1934ben született Baján. A helyi gimnáziumba nem vették fel, mert édesapja „rossz
káder” volt, így került Szentendrére, a
Ferences Gimnáziumba. Az ‘56-os forradalom leverése után emigrált, és
csak a rendszerváltás után tért vissza
Szentendrére.
Az Ars &Vita Alapítvány, valamint a
Galeria & Editio M megalapítója. Hamvas Béla szellemi örökségének egyik
őrzője.

végiggondolja. Tőle hallottam először a
bizalmi segítő szerepről, ami szintén elgondolkodtatott. Ennek lényege a következő: minden nagykorú személy megbízhat egy bizalmi segítőt (legyen az közeli
hozzátartozó, vagy akár kezelőorvos), akit
arra hatalmaz fel, hogy a nevében nyilatkozzon akkor, amikor ő már nélkülözi
az akarat kinyilvánításának képességét.
Előtte persze meg kell ismerjék egymást,
vagyis rengeteg türelmet és áldozatot
igényel ez a rendszer, ami bennem mégis felkeltette a reményt az élet emberhez
méltóbb lezárására.
Sok téma és kérdés van még, amiről az
időskor kapcsán beszélni kellene. Mégis azt érzem, hogy társadalmunk inkább
becsukja a szemét ezek előtt, és amikor
kénytelen kinyitni – mert érintetté válik –,
már késő. Nem tud mit kezdeni a helyzettel, amely ismeretlensége okán leginkább
csak félelmet kelt és megbénít.
A hosszú élet ajándék, de minősége attól
függ, hogyan éljük meg, hogyan törődünk
egymással. Nyissuk ki a szemünket!

„Ölelés nélkül nem megyek el”

Már vár minket Becseiné Gilla Krisztina,
amikor megérkezünk a Gondozási Központba, hogy ezúttal velünk keljen útra.
Krisztina örül nekünk, mert ez afféle láthatatlan munka, amit csak kevesen értékelnek, pedig nagy szív kell hozzá és sok-sok
türelem.
Megyünk az izbégi utcákon, és közben
Krisztina elmeséli, hogy tanítóképzőt végzett, és amikor három gyermeke születése
után visszatért dolgozni, valahogy errefelé
sodorta a sors. Akkorra már volt egy rákos
hozzátartozója, akit ápolnia kellett, és ez
egyáltalán nem esett nehezére.
– Nem bánta meg, hogy váltott? – kérdezem, és Krisztina, rögtön rávágja, hogy
nem, mert ugyan még a pedagógusoknál
is kevesebb fizetést visz haza, de hasznosnak érzi magát.
– Mindig nagyon várnak engem, érzem,
hogy szükség van rám, és rendkívül hálásak – mosolyodik el – nagyon sok szeretet
kapok, amit nem lehet pénzben megfizetni
– és előkotorja a táskájából a kapukulcsot,
amivel belépünk a társasház ajtaján. Szentgyörgyi Józsefné, Gizi néni áll a küszöbön,
és a nagyszobába terel minket. Arra a
kanapéra ülünk le, ahol négy éve még a
férje töltötte a mindennapjait, és Krisztina
segített a gondozásában.
Hetente kétszer
– Józsi bácsi kiváló elme volt, nagyon
művelt, olvasott, mindenre emlékezett,
nála nem volt elfelejtett ügylet – emlékezik Krisztina. – Gizi néni huszonhét éven át
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Az idősek gondozása sok áldozattal járó, hálátlan feladatnak tűnik – kívülről.
De amikor elkísérjük a Szentendrei Gondozási Központ egyik házi gondozóját,
kiderül, hogy az idősek csöppet sem olyanok, amilyennek véljük őket.
Egyáltalán nem unalmasak, kreatívak és mindig velük van egy csipetnyi humor.

Becseiné Gilla Csilla és Szentgyörgyi Józsefné

– Nyolc évvel ezelőtt költöztünk ide,
hogy közel legyünk a fiamékhoz – meséli az asszony. – Akkor nagyon kellett
a segítség, reggel Krisztina jött, hogy
felültessük a férjemet, kimozdítsuk a
fekvésből, este a fiam, hogy lefektessük.
De a kiköltözésnek ára is volt, már nem
dolgoztam tovább, elvesztek a régi munkatársak, a barátnők, ilyen messzire nem
jön ki hozzám senki. Az idegeneket meg
nem nagyon kedvelem. De azért próbálok tevékeny maradni, rendszeresen járok
gyógytornára, reggelente magamtól is

Mindig nagyon várnak engem, érzem,hogy szükség
van rám, és rendkívül hálásak. Nagyon sok szeretetet
kapok, amit nem lehet pénzben megfizetni.
ápolta, mert az agyvérzése után lebénult
a fél oldalára. Az öreg mindig mondogatta,
hogy ne hagyjam magára a feleségét, akkor
sem, ha ő már nem lesz. És jövök is, minden
héten kétszer, s bár elintézek egy-két dolgot, leletekért megyek, gyógyszert veszek,
különösen, ha Gizi néninek bedagad a lába,
de inkább csak a társaságom a fontos, a
beszélgetés, mert legjobban azt nélkülözi.

tornázom, és aztán próbálom kiolvasni
azt a rengeteg könyvet, amit nem olvastam ki aktív koromban. Egy erdőgazdaság igazgatójaként mentem nyugdíjba,
anyagi gondjaim nincsenek, időnként
még én támogatom egyetemista unokáimat, fizetem a tandíjuk egy részét, mert
egy fiam van, és négy unokám, közülük
hárman ikrek. Mind tanult, okos és szép,

csak azt nem szeretném, hogy külföldre
költöznének.
Gizi néni akkor hallgat el, amikor azt kérdezem, mi jelenti az örömöt mostanában.
Sóhajt, és úgy mondja, hogy az, ha jönnek
az unokák, ha együtt tölthetik az időt. Korábban sokat sütött-főzött, de ma már, ha
főzni kell, jönnek a család lánytagjai segíteni. Mióta meghalt a férje, nem köti le
az idejét a betegápolás, azt teszi, amihez
kedve van, ez a mostani korszak jó oldala.
A rossz, meg az, hogy elveszett a napok
ritmusa, és sokszor túl nagy a csend.
Séta a ház körül
Gizi néni az ajtóig kísér minket, nem zavartunk, látogatásunkkal kis színt vittünk
a hétköznapjaiba. Ez az érzés kísér tovább,
Vonhauser Zoltánné, Sziráky Ági néninél is.
Egyre csak meséli a régi történeteket, és
olyan neveket idéz fel, mint Barcsay Jenő,
Pirk János, Szentendre ikonikus festői. Még
verset is hallhatunk tőle Vas Istvántól. Egy
régi típusú társasház felső emeletén vagyunk, a konyhaablakból csodás a kilátás
a pilisi hegyekre, melyek Ági nénit festésre
ihletik. A kisszobában áll a festőállványa,
az ágy szélén a már elkészült munkái, egy

mondatot: „Nem tervezem a korai halálomat, mert már lekéstem róla.” A mondat
mögött hosszú történet van, arról, hogy
átesett egy mellrákon, de meggyógyult,
és még mindig itt van. Krisztinára pillant
ezután, és csak annyit mond, hogy nélküle
már feldobta volna a talpát, mert Krisztina
egy angyal. A vezető gondozó azzal küldte
hozzá, hogy az egyik legjobb gondozóját
adja neki, és valóban, nincs még egy olyan,
mint ő. Mikor búcsúzunk, bocsánatot kér,
hogy ennyit beszélt, de már alig van valaki,
aki meghallgatja.
Újra az utcákat járjuk, amikor Krisztina
elárulja, hogy minden gondozottnak azt
mondja Icuka [Kissné Pető Ilona, gondozásvezető – szerk.], hogy a legjobb gondozóját küldi neki. Szerencsére mindenkinek
más a legjobb, és Icuka jó érzékkel párosít,
valahogy mindig eltalálja, kinek ki lesz a
legjobb.
Vonhauser Zoltánné

kép Jézus mennybemeneteléről, amit a
pilisi égbolt ihletett, a férje portréja, egy
önarckép.
– Szebbnek festettem magam, – mondja
önironikusan, – de erre való a festészet,
nem? Aztán a fotó kedvéért beáll egy
Szentendrét ábrázoló festménye mellé,

és átölelt, teljesen ismeretlenül. Hosszan
ölelt, mintha az unokám lenne, és ettől én
olyan boldog lettem, hogy még most is
örülök, ha rá gondolok. A fiam a mindenem, aki minden nap felhív pontban tízkor,
nagyon okos, ő találta fel a lánc nélküli
biciklit, amivel díjat is nyert. A Jóisten őt
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A múltkor hozzám futott egy kisfiú, és átölelt.
Hosszan ölelt, mintha az unokám lenne, és ettől én
olyan boldog lettem.
mert a város az egyik kedvenc témája, azt
mondja, hogy ő Szentendre szerelmese,
mert az utca nevelte, nem a szülei.
– Gyerekkoromban mindig menekültem
otthonról – emlékezik, – mert anyám nem
szeretett, nem akart, a nővéremnek adott
mindent, apám meg gyakran megvert
szíjjal. Szentendre csodálatos utcáin találtam menedéket, meg a művésztelepen.
Modellt álltam mindenkinek, a pénzt meg
haza kellett adnom, mert szegények voltunk, sokszor éheztünk. Sosem felejtem
el, amikor egyszer Jenő bácsinak [Barcsay
Jenő – a szerk.] álltam modellt, és ő felkiáltott: „Nagyon szép mesterség a festészet, de kegyetlenül nehéz.” Én is mindig
festő akartam lenni, csillagos ötös voltam
rajzból, rajzszakkörre is jártam a festőiskolába, ami a mostani Ferenczy Múzeum
épületében volt, de anyám nem engedett.
Az ipari tanulói szakvizsgát sem tehettem
le, mert akkor hiányoztam volna a munkából és nem kerestem volna hét hónapig. Ezért eladóként dolgoztam életem
végéig. Szerettek a vevők, azt hiszem.
Aztán nyugdíjasként kezdtem festeni, ez
az örömöm. Meg a gyerekek. Már nem
nagyon tudok járni, ezért itt a ház körül
sétálgatok. A múltkor hozzám futott egy
kisfiú, nyolc-kilenc éves forma lehetett,

adta nekem kárpótlásul minden fájdalomért az életemben.
Közben mutatja a kézzel írt listát a gyógyszereiről, mikor miből mennyit kell szednie, nem egyszerű számon tartani, mert
rengetegféle betegsége van. De csak
legyint erre, és idéz egy nemrég hallott

Ami marad
Koch Henrikné, Éva néni szó szerint nyitott
ajtóval vár bennünket. A szobában ül a
sötétben, és hangosan szól a rádióból a
zene.
Krisztina rögtön magyarázza, hogy Éva
néni nem lát, és már rosszul is hall, ezért
ül itt a sötétben a rádióval. Felkapcsoljuk a
villanyt, de a kilencvenéves asszony szeme
nem tud megállapodni rajtunk, mert csak
színeket lát és néha árnyakat. Összehúzza
magán a kardigánját, hogy jaj, hogy néz
majd ki a fotón, Krisztina kiszalad a fésűért
is, hogy megigazítsa a haját.
– Ennyi az életem – kommentálja a helyzetet, – a gyógyszerek, egy kis üldögélés
a kerti padon, ha kivisz valaki, és a rádió.
Meg a telefon, ami mindig itt van mellettem. A sógornőmmel tárgyalunk minden
nap, az örömökből ennyi maradt. Tevékeny
életem volt, óvodavezető voltam, mindig

Becseiné Gilla Krisztina és Koch Henrikné

nyüzsgés, élet volt körülöttem. Három éve
vesztettem el a látásomat makula degeneráció miatt, ez már soha nem lesz jobb.
Aznap szeptember negyedike volt, be-

teken segít hajat mosni, intézi az orvost,
amit kell. De nehéz ez, mert én mindig adni
szerettem, nem kapni. Most is támogatom
anyagilag a családból, akit csak kell, itt

Ennyi az életem, a gyógyszerek, egy kis üldögélés
a kerti padon, ha kivisz valaki, és a rádió.
Meg a telefon, ami mindig itt van mellettem.
vérzett a szemem, és a főorvosnő meg is
mondta, hogy fel fog szívódni a vérzés, de
látni már nem fogok. Krisztina van nekem,
a kedves kicsi angyalom, mert ő egy angyal, ő készíti ki a gyógyszereimet, ő adja
elém az ételt, minden nap itt van, pén-

lakott tavaly az egyik unokám a családjával, mert két lányom van, hat unokám és
kilenc dédunokám. A legkisebb idén született a születésnapomon, és gyönyörű!
Ők vannak nekem, meg Krisztina, akinek
van három gyereke, élnek a szülei, ővelük

is törődik, és még mellé elvállalt egy ilyen
munkát!
Közben Krisztina a konyhában készíti elő
az ételt, mondja, hogy mi közül lehet választani, a levest megmelegíti, a másodikat
benn hagyja a mikróban. Az ételt a nappaliban tálalja és már sietne, mert ma még
sokan várják a segítségét.
De Éva néni csak áll az előszobában, várja, hogy Krisztina megölelje, és mondja is,
hogy ölelés nélkül nem engedi el. Krisztina hosszan öleli, az ajtó becsukódik, mi
megyünk tovább, és igyekszünk nem gondolni rá, hogy mi lesz, ha egyszer majd mi
leszünk az ajtó másik oldalán.
Rist Lilla | Fotók: Deim Balázs

Szentendrén a Gondozási Központban
nyolcvannégy időst lát el tíz gondozónő
a házi segítségnyújtás keretében. Az ellátást bármely családtag kérheti, ha idős
rokonuk ellátását nem tudják egyedül
megoldani. Kissné Pető Ilona, gondozásvezető szerint ez egyre gyakrabban előfordul, a munka sokszor annyira leköti és
elfárasztja a hozzátartozókat, hogy nem
marad sem idő, sem energia az idősekkel való törődésre.
– A feladataink megváltoztak az idők
során, nagyjából tíz éve indult el az a folyamat, hogy egyre nagyobb hányadát
teszi ki a munkánknak a betegápolás
– tudjuk meg tőle. – Alapvetően nem
ez volna a feladatunk, inkább az idősek
mindennapjainak a segítése, a bevásárlás, különféle ügyek intézése, segítség a nehezebb otthoni feladatokban, például a fürdésben, és persze a mentális segítség,
a beszélgetés, a támaszadás. Mostanában azonban egyre többször fordul elő, hogy betegápolási feladatokat kell ellátnunk,
fürdetünk, pelenkázunk, felfekvéses betegeket kezelünk, részt
veszünk a rehabilitációban. A kórházak működésének megváltozása lehet ennek az oka, mert a betegeket néhány nap után
hazaküldik, a mentő kiteszi őket, lefektetik, és otthagyják akkor
is, ha nincs az idős emberrel senki. A legnehezebb, ha szenvedélybeteg családtagot, vagy mentálisan sérült időst kell ellát-

Gondozási Központ, Szentendre

nunk, de ez is a kötelező feladataink közé tartozik. Mostanában
egyre többször találkozunk a demenciával, amivel olykor nehéz
megküzdeni. Sokszor fizikailag is nehéz ez a munka: betegeket
emelünk, forgatunk, fürdetünk. Az ellátottjaink feléhez naponta járunk, harminc-negyven százalékukhoz hetente kétszer.
Szintén harminc-negyven százalék azoknak az aránya, akiknél
már kisebb ápolói teendőket is ellátunk. Mégsem mondanám,
hogy nem vagyunk elismerve, akikhez járunk, nagyon hálásak
nekünk. Az idősek várják a családtagjaikat, de minket is nagyon
várnak, és nagyon örülnek, amikor betoppanunk hozzájuk. Jó
csapatot, jó közösséget sikerült kialakítanunk, és ennek van megtartó ereje. Az
intézmény összes dolgozójának, és ezen
belül a házi gondozóknak is elég kemény
szempontoknak kell megfelelniük, hogy
a csapat tagjai lehessenek. A nehézséget az jelenti, hogy nem jönnek fiatalok,
a fizetés nagyon alacsony, a munka pedig
mentálisan és fizikailag is megterhelő. Mi
mégis szeretjük ezt a munkát, igyekszünk
támaszt nyújtani az idős embereknek,
mert a legnagyobb gondot számukra
nem a pénz jelenti, hanem a magány. A
nyugdíj nem túl sok, de ők nagyon tudnak
spórolni, megtanulták. Nekik nem ez a
fájdalom, hanem az, ha már nincs kihez
szólni. Végül azért vállaltuk ezt a munkát,
Kissné Pető Ilona, gondozásvezető és Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető
hogy ezt a fajta hiányt is enyhítsük.

7—a téma

A jó közösség megtartó ereje – a Gondozási Központ

RÖV I D HÍR E K
VÁROSI TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ
A rendkívüli települési támogatás vagy
a villamosenergia-, vagy a földgázszolgáltatás igénybevételéhez igényelhető. A
villanyszámlához havi legfeljebb ötezer,
a gázszámlához legfeljebb tízezer forint
támogatást igényelhetnek a bejelentett
szentendrei lakcímükön életvitelszerűen
élő rászorulók, akik piaci áron veszik a villamosenergiát vagy a földgázt. A támogatás
jövedelemhatárhoz kötött, a 2022. október
15. és 2023. április 15. közötti időszakra igényelhető. A kérelem 2022. október 1-jétől
terjeszthető elő a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási
Irodájánál.
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AZ MVM ABSZURD GÁZÁRAJÁNLATA
Drámai napokon van túl az önkormányzat
– az állami tulajdonú MVM új szerződés
szerinti árajánlata ugyanis 17,5-szeres
árnövekedéssel számolt – ezt az önkormányzat az anyagi forrás rendelkezésre
nem állása miatt visszautasította. Ám –
mint az menet közben kiderült – a szerződés megszűnésével átmenetileg a
szolgáltató ún. Basic tarifája lép életbe,
ami viszont már 26-szoros díjat ró ki a
városra. Lapzártakor érkezett a jó hír: az
MVM új Basic ajánlata már „csak” 10-szer
több, mint a tavalyi fogyasztás után fizetett
önkormányzati gázár volt.

ennek hatására elmarad-e az őszi szünet,
az iskolánként változhat: központilag nincs
őszi szünet, azonban arról a három napról,
amit korábban erre szántak a tanrendben,
az iskolák vezetői szabadon rendelkezhetnek, így akár ki is adhatják szünetnek.
MEGSZŰNT AZ ÚTLEZÁRÁS IZBÉGEN
Az izbégi csapadékvíz-elvezetési beruházás keretében elkészült az elvezetőárok a

Fotó: szentendre.hu

Szentlászlói út Mária és Forgách utca közötti szakaszán. A rézsű rendezése még
zajlik, később fényvisszaverő csíkot festenek fel az útpálya szélén és felújítják az
útburkolati jeleket is. A megépült elvezetőárok lehetővé teszi, hogy egy későbbi
beruházás keretében megoldódhasson
majd a Vasvári Pál utca vízelvezetése is.

IDÉN HOSSZABB LESZ A TÉLI SZÜNET
Az energiaspórolás újabb megnyilvánu-

KONZULTÁCIÓ A FORGALMI RENDRŐL
A Városrészi Költségvetés 2021-es programjában a Vasúti villasor és környéke
városrészben a legtöbb szavazatot a forgalmi rend újratervezésére, forgalomcsillapítására tett javaslat kapta. A kivitelezést
azonban megakasztotta a tervezett forgalmi rendet kifogásolók petíciója. A vita
középpontjában az áll, hogy míg a szakértők szerint a 30 km/h-ra korlátozott
sebességű övezetben az egyenrangú útkereszteződésekkel lehet kikényszeríteni
a sebességkorlátozás betartását, addig a
petíciót aláírók szerint ez a megoldás csak
tovább ront a helyzeten. A város vezetése
úgy döntött, hogy ismét megkérdezi az
érintetteket.

lásaként hosszabb lesz, december 22-től
január 8-ig fog tartani a téli szünet az iskolákban, sőt ezekben a napokban kötelezően szabadságot kell kivenniük a kormányzati igazgatásban dolgozóknak. Hogy

Először egy tájékoztató, ismertető jellegű
konzultációt biztosított a város a szeptember 30., péntek, 16 órára meghirdetett lakossági fórumon, majd a Városháza
dísztermében október 5-én, szerdán, 18

ELINDULT A TÁVFŰTÉS A LAKÓTELEPEN
A Városi Szolgáltató NZrt. szeptember 26án elindította a távfűtést a Püspökmajor
lakótelepen, mert az átlaghőmérséklet
három napon keresztül 13 fok alá süllyedt,
valamint a lakók 51%-a kérte is a fűtés bekapcsolását.

Őszi lakossági fórumok
2022. szeptember 16-ával elkezdődtek az őszi lakossági fórumok városunkban. 16án Magyar Judit az Ericsson játszótéren, Szücs Katalin pedig a Sztaravoda parkban
találkozott a körzetek lakosaival, 17-én pedig Magyar Judit egy másik helyszínen,
a Római temető utcában is meghallgatta, illetve tájékoztatta az érdeklődőket. Drávucz Zsolt, Lang András és Pilis Dániel fórumai után októberben az alábbi három
alkalomra várják a képviselők az érdeklődőket:
október 7. 17 óra Magyar Judit lakossági fóruma a Tiszti lakótelepen. Helyszín: Rózsa
utca 2. előtti üvegtetős rész alatt. • október 8. 15 óra Magyar Judit lakossági fóruma
a Pannónia utcában. Helyszín: Óvoda Központ előtt. • október 8. 15 óra Pilis Dániel és
Szűcs Katalin lakossági fóruma a Csicserkó dombon, a Vasvári utca Fürj utca sarkán

órakor ún. közösségi gyűlés keretében,
nyílt vitában alakulhat ki a konszenzusos
döntés.
KÖSZÖNET AZ ÉLETMENTŐ VÉDŐNŐNEK
A Barcsay Jenő Általános Iskolában szeptember 15-én okozott ijedelmet egy darázscsípéses eset. A negyedikes kisfiú
életét a helyzetet felismerő és azonnal
cselekvő tanárnő, valamint Szabó Anikó
védőnő mentette meg az EpiPen injekció
beadásával, miután értesítették az egészségügyi szerveket. Mindenki nagy örömére a kisfiú az eset óta jól van és egész
séges. Szabó Anikó helytállását a város
vezetés egy elismerő oklevéllel és egy
ajándékcsomaggal kívánta megköszönni,
amelyet 2022. szeptember 22-én szerdán
a Városházán adott át Fülöp Zsolt polgármester.
MEGSZŰNT A TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
A hűvös, csapadékos időjárásnak köszönhetően két megye kivételével megszűnt
a tűzgyújtási tilalom 2022. szeptember
20-tól. Ugyanakkor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan
körültekintőek, mert az elmúlt napokban
lehullott csapadék önmagában számos
helyen nem volt elegendő a felszíni biomasszaszint átáztatásához, csak – igaz,
jelentősen – csökkentette a tűz kialakulásának kockázatát
FOGADÓÉPÜLET A RÁM-SZAKADÉKNÁL
A Visegrádi-hegység egyik leginkább
frekventált kirándulóhelyén mostantól
egy korszerű, többfunkciós fogadóépület
szolgálja a természetbarátok kényelmét
és biztonságát. A területet és a környező
erdőket kezelő Pilisi Parkerdő éppen a
hely népszerűsége miatt tartotta fontosnak, hogy információs és elsősegély-központot hozzon létre itt. A 29 négyzetméter
alapterületű, fából készült könnyűszerkezetes épület a már meglévő ökoturisztikai
infrastruktúra fontos kiegészítő és hiánypótló eleme. Nemcsak a Rám-szakadékba látogatók, hanem a Vadálló-kövekre,
a Prédikálószékre vagy Dobogókőre tartó
turisták is itt tájékozódhatnak a környékbeli célpontokról, látványosságokról és helyi
jellegzetességekről – ideértve a gasztronómiát is.
BEZÁR A FOLT KÁVÉZÓ Október 15-én
bezár Szentendre ikonikus vendéglátóegysége. A Folt éveken keresztül nem
csupán egyszerű vendéglátóhelyként, hanem kávézóként, kocsmaként és kulturális
közösségi helyként is működött: számos
kiállítást, koncertet és egyéb eseményt
szerveztek itt. A helyi fiatalok kedvelt szórakozóhelyeként az augusztusi lapszámunkban mutattuk be őket.

25 ÉVES A SZENTENDREI ÁRVÁCSKA
Az Állatok Világnapján, október 9-én ünnepli negyed százados fennállását az állatvédő egyesület. Ez alkalomból szeretettel
várnak minden állatbarátot a menhelyen.
XVII. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
 któber 3. és 9. között immár tizenheO
tedik alkalommal kerül sor az Országos
Könyvtári Napok eseményeire. A Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár programjainak
hívószava az esély – ennek jegyében tart
előadást pl. az Árvácska Állatvédő Egyesület, lesz workshop mozgássérült és ép
gyerekek számára, bemutatkozik Juhász
Kristóf, szentendrei író, Weiner Sennyey
Tibor pedig egy Kőhegyi kirándulás keretében mutatja be új könyvét.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Balogh Lászlóné, született Balázs Judit általános
iskolai
magyar-rajz-orosz
szakos tanárnő, a Skanzen,
majd a Ferenczy Múzeum
munkatársa, 2022. szeptember 24-én, hosszú szenvedés
után elhunyt. Gyászolják férje, Balogh László, valamint
leánya, Balogh Anna.
A Ferenczy Múzeumi CentBalogh László Csipp-csipp, 1980 szitanyomat
rum vezetői és munkatársai
ezúton is részvétét fejezik ki a családnak. A Szentendre és Vidéke következő lapszámában megemlékezünk egykori munkatársunkról.

TESTÜLETI HÍREK
Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testülete
szeptemberben két alkalommal ülésezett, 14-én rendes, míg
29-én rendkívüli ülést tartottak. Az alábbiakban a fontosabb
döntéseket mutatjuk be röviden.

összesen egyetlen ajánlat érkezett, amely 17,5-szeres áron
történő szállításról szólt. A képviselők végül anyagi fedezet
hiánya miatt eredménytelennek nyilvánították a közbeszerzést,
és arról döntöttek, hogy újra kiírják a közbeszerzési eljárást.
(Az ügy fejleményeiről részletesen Fülöp Zsolt polgármesterrel

Mintegy ezer fa gondozására szerződhet a VSZ
Sürgősségi indítványként tárgyalta a testület a Városi Szolgáltató (VSZ) faápolási közbeszerzését. A feladat az önkormányzat
tulajdonában álló területeken lévő 900-1000 fa koronájának
gallyazási, fa visszavágási, száraz fa kivágási munkái. A megbízást a testület döntése értelmében a Garden Kertészeti és
Erdészeti Szolgáltató Kft. nyerte el nettó 29 990 100 forintos
ajánlatával. A testület egyúttal felhatalmazta a VSZ vezérigazgatóját az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot követően a közbeszerzési szerződés megkötésére.

készült interjúnkban olvashatnak.)
Diószegi Istvánné marad a bölcsődevezető
A testület Diószegi Istvánné, Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
2022. október 31-én lejáró intézményvezetői megbízását öt
évvel meghosszabbítja azzal, hogy köszönetét fejezi ki eddigi
nagyszerű munkájáért.
Emelkedő támogatások
A testület a megemelkedő rezsiköltségek miatt a fűtési kiadásokhoz nyújtott támogatás összegét havi 7000 forintról 10 000
forintra növelte a tűzifa-juttatásban részesülők számára, a jogosultak számát is megemelte 15-ről 20 főre. A villamosenergia-fűtés esetében ötezer, földgázfűtés esetén pedig 10 ezer
forint támogatást kaphatnak a pályázó rászorulók. Ez utóbbi
esetben vagy egyik, vagy másik támogatást kaphatja meg a
jelentkező.
Elengedik a közterülethasználati díjat
A rezsicsökkentés átalakítása miatt megsokszorozódó energiadíjak, valamint a kiugróan magas hazai infláció miatt nehéz
helyzetbe kerülő szentendrei vendéglátóipari vállalkozásoknak
2022. október 1. és 2023. január 31. között nem kell közterülethasználati díjat fizetni.

Parkolási rendelet kiegészítése
A képviselők a parkolási rendeletet is módosították az ülésen.
Szükség volt ugyanis annak pontosítására, hogy a kedvezményes várakozás érdekében történő előzetes regisztráció során mely okmányokat, igazolásokat kell bemutatni személyes
ügyintézés során, valamint, milyen adatokat kell az üzemeltető
rendelkezésére bocsátani elektronikus ügyintézés alkalmával.
A rendeletmódosítás arra is kitér, mely esetekben minősül jogosulatlannak a parkoló használata.

Október végéig még biztosan nyitva marad a V8

Eredménytelen földgázközbeszerzés
Sürgősségi indítványként hallgatták meg a képviselők a föld-

Energiatakarékossági tervek az intézményeknél

gázközbeszerzésre érkezett ajánlatok tapasztalatait. Eszerint

kötelező feladatok élveznek elsőbbséget:

A testület úgy döntött, hogy október hónapban még biztosítja az uszoda működéséhez szükséges összeget, és felkéri az
uszoda igazgatóját, hogy készítsen számításokat arra vonatkozóan, mekkora költséggel járna az önkormányzat számára
az intézmény teljes körű bezárása november 1-jével, illetve
december 31-ével, illetve ezeket állítsa szembe annak a működtetésnek a költségeivel, amikor a wellness és a szauna szünetel, de az uszoda fogadja a látogatókat.

A képviselők elfogadták, hogy a rezsiválság kezelésében a
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Spar áruház és környéke: újabb pályázat két szakaszban
A leégett Spar áruház és környéke fejlesztésére kiírt pályázatra
nem érkezett ajánlat, így a város vezetése azt javasolta: újabb,
ezúttal két szakaszban kiírt pályázatban keressenek beruházót
a feladatra. A képviselők az elképzelést támogatták.
Fülöp Zsolt polgármester elmondta, az eredeti kiírásban az
egész terület megújítása volt a cél, gazdasági és jogi problémák miatt erre azonban nem érkezett ajánlat. Tárgyalásokat
folytattak a tulajdonosokkal, ezért tervezik most a többlépcsős fejlesztést. Elsőként az önkormányzati tulajdonban lévő
területen indulna meg a beruházás a bontással és 150 jármű
befogadására alkalmas P+R parkoló építésével, a második ütem
pedig a leégett áruháztól északra fókuszálna, ahol a tulajdonviszonyok még rendezetlenek.

1. gyermekintézmények: bölcsőde és óvodák
2. szociális és egészségügyi közszolgáltatások
3. hivatal működése
4. közművelődés
5. kulturális területek.
A polgármestert felhatalmazták, hogy az önkormányzati
cégeket és intézményeket kötelezze saját, a Rezsinövelés
miatti Operatív Törzzsel (ROT) egyeztetett, rövidtávú energiamegtakarítási terveik végrehajtására. A végrehajtott intézkedésekről pedig 2022 novemberétől kezdődően a képviselő-testületi üléseken beszámoljon. Továbbá, hogy a rezsiválság miatt szükséges takarékoskodásra való tekintettel
adja utasításba, hogy polgármesteri jóváhagyás szükséges
a cégeknél és intézményeknél a nettó 200 ezer forint feletti
beszerzések esetében, amely értékhatár a Városi Szolgáltató
Nonprofit Zrt. esetében nettó 1 millió forint.
Módosult a beszerzési szabályzat
A fokozódó energiakrízis miatt módosították a beszerzési
szabályzatot is, amelynek hatálya alá a nettó 500.000 forint
feletti beszerzések tartoznak. A szabályzat szerint lefolytatott
eljárás a szerződéskötési folyamatot lassíthatja, megakadályozhatja a gyors reagálást, a kedvező szerződéskötést. Ezért
2023. június 30-ig az energiahatékonysággal kapcsolatos
beszerzéseket a szabályzat hatálya alól kivették, hogy egyegy kedvező ajánlat esetén az önkormányzat rövid időn belül
szerződni tudjon.
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További részleteket „A talpon maradáshoz kormányzati segítségre van szükség” és „A V8 uszoda október végéig biztosan
nyitva tart” című beszámolókban olvashatnak a szentendre.hu-n.
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A kormány átütemezi a beruházásokat
A felröppenő pletykák, el nem kezdődött építkezések kapcsán
kereste meg a Szentendre és Vidéke térségünk országgyűlési
képviselőjét, dr. Vitályost Esztert, hogy kiderüljön, milyen beharangozott beruházások kezdődnek el, és mik nem. Levelünkben
arra kértünk választ, mi fog történni a 11-es út felújításával –
amelynek hivatalos elnevezése Budapest-Esztergom-Tát elsőrendű főút –, megvalósul-e a Budakalász-Dobogókő-Esztergom összekötő út építése, mi a helyzet a Szentendre Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programjával?
Szerettük volna azt is megtudni, hogy ha átütemezik a beruházásokat, azok mikor, milyen feltételek teljesülése esetén
kezdődhetnek mégis el? Külön rákérdeztünk, mi a helyzet a
Budakalász elkerülő úttal, mert az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben az jelent meg, hogy a közbeszerzési eljárás forráshiány miatt eredménytelen lett. A fejlesztésre nagyságrendileg 25 milliárd forintot szántak volna. Ezért tettük fel a kérdést,
hogy a „szerződéskötésre való képtelenné válás” átmenetileg
akasztotta meg a beruházást, avagy a közeljövőben lehet számítani az újabb közbeszerzés kiírására?
Arra is választ kerestünk, hogy mi a helyzet a tragikus állapotú szentendrei mentőállomás felújításával, a HÉV-állomás
rekonstrukciójával, valamint az M0-s autóút északi szektorának
– a 11-es és a 10-es főút közötti mintegy 8 kilométeres szakasz
– tervezésével.
Képviselő asszony válaszában egy Facebook videóra mutató
linket küldött, kérve, hogy a témában születő cikket az abban elhangzottak alapján készítsük el. A szeptember 27-én
közzétett videóban Vitályos Eszter a kérdéses beruházásokról
általánosságban nyilatkozik, és az derül ki, hogy a kormány át-

ütemezi azokat a beruházásokat, amelyek fizikailag eddig még
nem kezdődtek el, annak okán, hogy a költségvetési forrásokat
a magyar családok megvédésére, és létbiztonságuk fenntartására fordíthassák, mert most ez a kormány elsődleges feladata.
Vitályos Eszter azt is elmondta, hogy a térség számára egy
ötpontos akciótervet dolgoztak ki, melyben szerepel
• térségi vállalkozói fórum létrehozása, melynek célja a versenyképesség felmérése;
• Pilis-Dunakanyar UNESCO örökséggé nyilvánításához szükséges dokumentáció elkészítése;
• együttműködés a Magyar Turisztikai Minősítő Testülettel,
hogy a térség az első legyen, ahol minden szállásadó minősített
szálláshely-besorolást kap;
• információs központ létrehozása az Átölel a Pilis-Dunakanyar
weboldalon, azok számára, akik nehézséggel küzdenek a téli
időszakban, amely platform egyben a felajánlások gyűjtőhelyeként is fog funkcionálni;
• kezdeményezés Lázár János miniszter felé, hogy az átütemezett beruházásokon túl, Budakalász, Pomáz, Szentendre
polgármestereivel együtt tekintsék át a legnagyobb infrastrukturális beruházásokat.
A beruházások egy része a Helyreállítási és Ellenállóképességi
Eszközből, vagy ismertebb nevén a helyreállítási alapból valósulna meg, ám ezt egy éve nem kapja meg Magyarország az
Európai Bizottságtól. A 6000 milliárd forintos összköltségből
2300 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás, 3700 milliárd forint pedig hitelt jelent. Ezt a pénzt az unió jogállamisági
problémák miatt tartja vissza, elsősorban a közpénzek elköltésének átláthatatlanságát nehezményezik.

„Jöjjön a főispán bezárni, mi nem fogunk”

Az elmúlt két évben a pandémia okozta
sokk rengeteg erőt, energiát, figyelmet
vont el az eredeti tervek, elképzelések
megvalósításától, most pedig itt az újabb
sokk: a „rezsicsökkentés csökkentése”.
Erre valamit lépni kell – milyen intézkedések várhatók annak érdekében, hogy az
önkormányzati fenntartású intézmények
túléljék a telet?
Amikor a képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat idei költségvetését, akkor

szociális és kulturális intézményeink gázfogyasztása után a tervezett ár 17,5-szeresét kellene kifizetnünk.
Plusz áfa, plusz rendszerhasználati díj.
Ez olyan, mintha azt mondanánk egy családnak, akik mondjuk eddig 100.000 forintos rezsit fizettek évente, hogy ezentúl
a számlátok 1.7 millió lesz. Ezt az összeget
lehetetlen kifizetni.
Az abszurditás még fokozható, a történetnek ugyanis itt nincs vége.

Kép forrása: pixabay.com

azzal számoltunk, amivel minden magyar
család számolt, tehát hogy az energiaárak
nem fognak növekedni. A családokhoz hasonlóan most minket is fájdalmasan érint a
rezsinövelés, különösen annak mértéke. Az
önkormányzati fenntartású intézmények
ugyanis nem piaci terméket állítanak elő,
nem hasznot termelnek, hanem társadalmi
értékeket őrzünk, alapvető szolgáltatásokat biztosítunk a közösség számára egy
biztonságos, kiszámítható jövő érdekében.
Ezzel szemben egy egészen abszurd helyzet állt most elő. Nyáron – tehát még mielőtt
lejárt volna a szerződésünk a szolgáltatóval
– elindítottuk a szükséges közbeszerzési eljárást a szolgáltató kiválasztásához. Ennek
eredménye most született meg:
az eddigi 72 milliós éves gázár helyett az új
ajánlat 1 milliárd 260 millió forint. Magyarul:
a bölcsődénk, az óvodáink, a városháza, a

A testület egyhangú szavazással érvénytelennek nyilvánította az említett közbeszerzést, és egyetértettünk egy új eljárás
indításában is, bízva abban, hogy az állam
időközben felülvizsgálja ezt az árképzést.
De van ennek realitása a súlyosbodó háborús helyzetben?
A jelenlegi árképzés alapja egy mindössze
öt napig tartó periódus: a magyar energiahivatal ugyanis ennyi ideig vizsgálta a
holland értéktőzsde gázárait – érdekes
módon pont akkor, amikor azok soha nem
látott magasságokban szárnyaltak. Ma már
közel fele a gáz ára az akkorinak, az állam
mégis ezt az irreálisan magas tarifát veszi
alapul.
Ezen az áron kell főzzünk a gyerekeinknek
a bölcsődékben, óvodákban, fűtenünk a
gondozási központban, a könyvtárban, a
múzeumokban…

Kérdezem én, miért? Mi értelme van ennek?
De vissza a történethez. A közbeszerzésnek is megvannak ugyanis a maga törvényszerűségei. Ma derült ki (szeptember 26-án
– a szerk.), hogy a Magyar Villamos Művek
és az önkormányzat közti időközben lejáró
szerződéses időszak után – az új szolgáltatóval kötött szerződésig – életbe lép az
un. „BASIC tarifa”: az pedig a javasolt 1,26
milliárdos ár kétszerese. Először azt hittem,
hogy viccelnek, de nem; az üzletszabályzatra hivatkoznak.
A mai nappal jeleztük, hogy ezt egyszerűen nem tekintjük jogszerűnek, hiszen
mindent a törvényes keretek közt tettünk,
végigjárva a közbeszerzés előírt menetét.
Az szomorít el a legjobban, hogy ez egy
állami cég. Miért nyerészkedik az állam
az önkormányzatokon? Mert azt azért
lássuk tisztán: ezzel hatalmas extraprofit
keletkezik azoknál az energiaipari szereplőknél, melyeknek tulajdonosa a Magyar
Állam!
Nem lehet senkinek az érdeke, hogy ne
legyen a bölcsődében fűtés, az óvodában
meleg ebéd, vagy hogy be kelljen zárni
közintézményeket – ez nem normális állapot.
[Interjúnk után érkezett hír, hogy a szolgáltató újabb, immár csökkentett ajánlatot tett,
mely „csupán” 10-szerese a tavalyi árnak –a
város elfogadta az új Basic tarifa-ajánlatot,
ami október 1-től lép életbe – a szerk.]
Az áremelés minden önkormányzatot
érzékenyen érint. Van arra közös akarat,
hogy konkrét elvárásokkal lépjenek a
kormány elé? Egyáltalán: van esély a tárgyalásokra?
A Magyar Önkormányzatok Szövetségén
keresztül javaslatot tettem egy Nemzeti
Energetikai Kerekasztal összehívására,
ahol a megoldásról szeretnénk tárgyalni
a kormány képviselőivel, a Magyar Tudományos Akadémia szakembereivel és iparági szakértőkkel, valamint az energetikai
vállalatok vezetőivel.
A veszélyhelyzet eddig is sok mindenben
meghatározta az életünket – nos, ez most
egy nagyon indokolt ok a rendkívüli intézkedésekre. Azt várjuk, hogy az állam szá-
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A brutálisan megnőtt rezsiszámlák megoldhatatlan helyzet elé állították az
önkormányzatokat; a legszigorúbb takarékossági intézkedések sem tudják
kompenzálni az új éves energiaszámla milliárdos nagyságrendjét. Mit tesz a
város vezetése? Fülöp Zsolt polgármestert kérdeztük.

Fülöp Zsolt interjút ad | Fotó: szentendre.hu
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molja újra az árképzést, egyben vállaljon
garanciát arra, hogy az önkormányzatok
ki tudják fizetni a közszolgáltatásaik energiafelhasználását – az állami fenntartású
iskolák fűtésszámláit például átvállalja,
tegye ezt meg az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények esetében is.
Nagyon fontos, hogy mielőbb elinduljon
a közintézmények energetikai korszerűsítése, sőt – Európai Uniós forrásból – a
felújításuk is. Méghozzá nem a hosszú és
bürokratikus pályáztatási folyamatban,
hanem egy elfogadott energetikai korszerűsítési terv alapján, normatív alapon,
állami garanciavállalással. Bízom benne,
hogy a kormány most komolyan veszi ezt
a helyzetet és leül az önkormányzatokkal
tárgyalni – jövőkép nélkül nem tudjuk túlélni ezt. Ellenkező esetben 2023 októberében ismét ugyanezekkel a problémákkal
kell szembenéznünk, csak még rosszabb
állapotban.
Az uniós forrásokra most éppen nem számíthatunk…
Nem lesz ez mindig így – hozzátenném
ugyanakkor, hogy az uniós fejlesztési
pénzek alapvetően nem arra valók, hogy
a mindennapi életünket finanszírozzuk
belőle: a pedagógusok, a szociális vagy
rendvédelmi szektorban dolgozók fizetését, a közvilágítást, a szemétszállítást. Ezt a
magyar kormánynak kell kifizetni a magyar
emberek által befizetett adókból. Ha ezek
nincsenek, akkor mi alapján határozza meg
magát az állam?
Nehezen tudom elképzelni, hogy a kormány nem látja a problémát, csak szeretik a végsőkig tolni a határokat, hogy az
önkormányzatok az utolsó esélyüket is
elveszítsék az önálló cselekvésre. Van lehetőségük gyors, hatékony intézkedésekre: az árképzés felülvizsgálata, a rendszerhasználati díj felfüggesztése fűtési szezon
idejére, valamint a 27%-os áfa mértékének
csökkentése mind segítség lehetne.

A Magyar Tudományos Akadémia bevonása kétségtelenül erősítheti a probléma szakmai megközelítését a különböző
politikai szándékok mellett – persze ha
sikerül bevonni a tudomány embereit a
folyamatba…
2010-ben még az volt a FIDESZ álláspontja, hogy csökkenteni kell a túlzott és
egyoldalú energiaimportot, ez a fajta füg-

tehát, hogy az energetikában jártas szakemberek – a Magyar Tudományos Akadémia tudósai – szakmai alapon irányt mutassanak, és ne tisztán politikai döntések
szülessenek Magyarország hosszútávú
energiabiztonságának megteremtésben.
Igen, a Nemzeti Energetikai Kerekasztal
legyen az a hely, ahol nem pillanatnyi politikai előnyök és hátrányok mérlegelése
folyik, hanem hosszútávú döntések megalapozása.
Addig is mindjárt itt a fűtési szezon – a
lakótelepen már el is kezdődött –, a szeptember elején megalakult operatív törzs
milyen konkrét intézkedéseket tett már?
Ahogy a koronavírus miatt is vészhelyzeti
intézkedésekre volt szükség, és naponta,
hetente kellett felülvizsgálni az intézményeink működését, sajnos most is ez a
helyzet.
Azt kértem a város cégeitől és intézményeitől, hogy készítsenek a maguk területére vonatkozó takarékossági programot,
azt folyamatosan vizsgálják felül. A vezetőkkel közösen is átbeszéltük a teendőket – a szeptember végi rendkívüli képviselő-testületi ülésen az intézmények,
cégek beszámolói alapján intézkedési
tervet dolgozunk ki, megvizsgáljuk, hogyan is kell változtatnunk a mindennapi

Nem lehet senkinek az érdeke, hogy ne legyen a
bölcsődében fűtés, az óvodában meleg ebéd, vagy
hogy be kelljen zárni közintézményeket.
gőség fenntarthatatlan. Nagyon helyesen
látták, mint ahogy azt is, hogy egy erős
korszerűsítési, zöldítési programot kell indítani. Ez azóta sajnos elfelejtődött, így ma
Magyarországon kijelenthetjük: az elmúlt
évtized ebből a szempontból elpazarolt
időszak volt. Függőségünk megmaradt
az atomenergia, a villamosenergia és a
földgáz terén is. Ezek közül valamelyiket
le kellene tudni cserélni – látszik, hogy viszonylag a leghamarabb a gáztól tudunk
majd megválni, ezt pedig racionális, előre tervezett, jól végiggondolt koncepció
mentén szabad végrehajtani. Alapvető

működésünkön azért, hogy az alapvető
feladatainkat el tudjuk látni. (Lásd keretes
beszámolónkat!) A kötelező feladatok abszolút elsőbbséget élveznek: a gyermekintézmények, a városi szociális és egészségügyi közszolgáltatások működésének
biztosítása.
Előfordulhat, hogy valamelyik intézményt
– ha ideiglenesen is, de – be kell zárni?
Hát, az egészen biztosan nem én leszek, és
nem is a képviselőtestület. Jöjjön a főispán,
zárja be akárki magasabb szintről, mi nem
fogjuk megtenni.
-ka-

Energiatakarékossági tervek az intézményeknél
Döntések a szeptember 29-i rendkívüli ülésen
Elsőbbségi sorrend a kötelező feladatok
ellátásában:
1. gyermekintézmények: bölcsőde és
óvodák
2. szociális és egészségügyi közszolgáltatások
3. hivatal működése
4. közművelődés
5. kulturális területek

Önkormányzati intézmények – az Operatív Törzs által jóváhagyott – energiamegtakarítási terveinek kötelező végrehajtása, ellenőrzése.
Az intézmények energetikai korszerűsítési terveinek elkészítése.
Polgármesteri jóváhagyás szükséges a
cégeknél és intézményeknél a nettó 200
ezer forint feletti beszerzések esetében.

A Civil Ház 2022.október 15. és 2023. április 15. között zárva tart.

Szentendrei Energia Közösség létrehozásának előkészítése.

Kilátástalan helyzetben az óvodák

Jelenleg tizenkét óvodapedagógus hiányzik a rendszerből. Ez azt jelenti, hogy
pedagógiai asszisztenseket veszünk fel
helyettük délutánra, a törvény erre ad lehetőséget, és nyugdíjas kollégákat foglalkoztatunk vissza, hogy el tudjuk látni a
feladatainkat. Két pedagógiai asszisztenssel is kevesebb van, épp most hirdetjük az
állást, reméljük, betölti majd valaki.

nek, és nem tudjuk majd pótolni őket.
Elég kilátástalannak találjuk ezt a helyzetet, és még az is megtörténhet, hogy a
gyerekekkel csak délelőtt lesz óvodapedagógus, délután pedig egy pedagógiai
asszisztens. A másik lehetőség, hogy szét
kell szednem olyan csoportokat, ahol
már húsz-harminc éve dolgoznak együtt
a kollégák, mert biztosítanom kell, hogy

Hajnal Szilvia, intézményvezető | Fotó: Deim Balázs

Miért alakult ki ekkora munkaerőhiány?
2013-ban vezették be a pedagógus életpálya modellt, és ekkor volt komolyabb
béremelés is. Akkor még jöttek újonnan
pedagógusok, de körülbelül 2016 óta
nincs pályakezdő óvodapedagógusunk.
Ha meghirdetem az állást, nem jelentkezik senki, esetleg idősebb kollégák jönnek.
Ebben az évben egy óvodapedagógus jelentkezett a meghirdetett állásra, egyetlenegy!
A fiatalok egyáltalán jelentkeznek a képzésre?
Ötszázzal kevesebben jelentkeznek a
főiskolára, mint korábban, ezért több
osztályt is megszüntettek. De ha elvégzi
valaki a képzést, akkor sem kezd el dolgozni ezért a bérért. A pályakezdő pedagógusnak körülbelül 320 ezer forint a
bruttó fizetése, amiből nem tud megélni.
Ezért attól tartunk, hogy azok, akik most
dolgoznak, hamarosan nyugdíjba men-

minden csoportban legyen egy óvodapedagógus.
Vannak olyan települések, ahol jobb a
helyzet, vagy ez országosan tapasztalható jelenség?
Esetlegesen vannak olyan önkormányzatok, ahol erőteljesen támogatják a pedagógusokat. Ilyen például Budapest XIII. kerü-

jelenleg erre sincs az önkormányzatnak lehetősége. Ráadásul a dajkák közül is sokan elhagynak bennünket, mert a bölcsődékben ők is magasabb fizetést kapnak. A
bölcsődék ugyanis a szociális ágazathoz
tartoznak, és ott magasabb a fizetés. Ezért
előfordulhat, hogy egy bölcsődei gondozónő többet kap, mint mondjuk egy hat csoportot vezető két diplomás óvodavezető,
ez pedig elég nagy bérfeszültséget okoz.
Hol helyezkednek el a kilépő pedagógusok? Mit lát, milyen más pályákat választanak?
Tavaly öt pedagógus állt föl és nem is fog
már óvónőként dolgozni soha, bankba
mennek, külföldre, programozónak informatikai céghez. Változatos a kép, hiszen a
fizetésükből egy albérlet árát sem tudják
kigazdálkodni.
Az energiaválság hogyan érinti az óvodákat? Kell-e a szülőknek emiatt korlátozott
ellátásra, vagy más intézkedésekre számítaniuk?
Intézkedési tervet dolgoztunk ki, ennek
keretében kértük a tagóvoda-vezetőket,
hogy napközben korlátozzák az elektromos áram használatát, a villanyt kapcsolják le. Víztakarékos gazdálkodást is folytatunk, már nyáron sem locsoltunk, illetve
vízszűkítő berendezéseket szereltettünk
fel a csapokra, ezzel egy picit hozzá tudunk járulni a takarékoskodáshoz. Kértük
ugyanakkor a fűtési rendszer korszerűsítését, hogy egy energetikai szakértő segítségével tervezzenek új, energiatakarékos
rendszert. Már önmagában az is problémát jelent, hogy nyolc óvodából négy nem

Tavaly öt pedagógus állt föl és nem is fog már
óvónőként dolgozni soha, bankba mennek,
külföldre, programozónak.
lete. Ott elég szép munkáltatói bérpótlékkal
egészítik ki a közalkalmazotti fizetést. Nálunk is kapnak az óvodapedagógusok bérkiegészítést, de sajnos ennek koránt sincs
akkora ereje, hogy a pályán tartson elegendő fiatalt. Talán, ha több szolgálati lakást
tudnának felajánlani, lenne olyan fiatal, aki
szívesen a városba költözne. De úgy tudom,

óvodának épült. Sok helyen szükség lenne
a nyílászárók cseréjére, kazáncserére, a
radiátorok szabályozhatóvá tételére. Ezeket a problémákat pályázatokkal próbáljuk
megoldani. Idén az Izbégi Tagóvoda energetikai felújítására nyertünk is hatvanhat
millió forintot. Tehát ezen a téren előbbutóbb történik majd valami.
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Szentendre nyolc óvodájában százharminc dolgozó nyolcszáz kisóvodást lát
el. Jelenleg tizenkét óvodapedagógussal vannak kevesebben, és könnyen lehet,
hogy ez a szám növekedni fog. Hajnal Szilviával, a Szentendrei Városi Óvodák
intézményvezetőjével beszélgettünk.

Mire számítanak, a gázszámla mekkora
lesz? Ki tudják majd gazdálkodni a megnövekedett árakat?
A számlákat még csak ezután fogjuk kézhez kapni, de nem hiszem, hogy ezt ki tudnánk gazdálkodni, ebben az önkormányzat
segítségére számítunk. Egyelőre azonban
még csak most alakult egy bizottság az
önkormányzatnál, és most kezdődtek el a
tárgyalások az intézményvezetőkkel.
Számítani kell-e bezárásokra?
Tudunk olyan önkormányzati óvodáról,
amit kénytelenek voltak bezárni, de nem az
energiaválság, hanem a munkaerőhiány miatt, ezeken a helyeken arra kényszerültek,
hogy összevonjanak csoportokat. Ha nincs
pedagógus, akkor nem lesz senki a gyerekekkel, és erre előbb-utóbb mindenhol számítani kell. Közben az összevonások azért

sem jelentenek majd megoldást, mert az
előírások szerint két négyzetméterenként
lehet egy gyerek, az új építésű óvodák esetében pedig három négyzetméterenként.
A szülők tudnak valahogy segíteni?
Minden óvodának van alapítványa, azon
keresztül a szülők támogathatják az intézményt. De a pedagógusbérekre ez sem
jelent megoldást, hiszen az alapítványi
hozzájárulásokból inkább csak gyerekjátékokat lehet vásárolni. De most a szülőkre
is nagy nyomás nehezedik, senki nem tudja, hogy mi lesz, mi fog történni a munkahelyeken, mennyire terheli meg a családi
költségvetést az infláció. Könnyen lehet,
hogy sokaknak megpróbáltatást jelent
majd a számlák kifizetése.
Egyébként látják a szülőkön, a családokon, hogy növekszik rajtuk a teher?

Ez már a koronavírus alatt elkezdődött,
azóta egyre több segítséget kérnek az
óvoda pszichológusától. Többen fordulnak hozzájuk gyermekneveléssel, otthoni
problémák kezelésével kapcsolatos kérdésekkel. Az anyagiak miatt egyelőre nem
érezzük, hogy panaszkodnának, sokkal inkább mentálisan fáradtak.
Az óvodapedagógusok hogyan érzik magukat?
Azok a kollégák, akik egyedül viszik a csoportokat, túlterheltek, eléggé elkeseredett
mindenki, szenvednek a megbecsülés hiányától. Ennek ellenére sokan kiemelkedően magas szakmai színvonalon dolgoznak,
most három óvoda is mesterprogramot
dolgozott ki, és több mesterpedagógussal
is büszkélkedhetünk.
Rist Lilla

A víz, amivel kevesen szeretnek foglalkozni
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A szennyvíz az ingatlanból kilépve a csatornába, a szennyvíztartályba vagy
a házi szennyvíztisztitóba kerül. Vagy a földbe… Mert hiába a számtalan ezt
akadályozni szándékozó intézkedés, évente sok száz köbméter szennyvíz kerül
a talajba.

Jó hír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
Környezeti helyzetkép – 2020 jelentése szerint Magyarországon a települési szennyvíztisztítás hatásfokát mutató szennyvíztisztítási-index 58 százalékponttal javult
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20 év alatt (2000-2020). Eközben az egy
főre jutó közüzemi víztermelés öt év alatt
(2015-2020) 8 százalékkal nőtt. Az, hogy
milyen fontos a megfelelő szennyvíztisztítás, régóta ismert tény, hisz minél fejlettebb a szennyvízkezelés, annál jobban
javul a vízi ökoszisztémák minősége. Erről
az EU Települési Szennyvíztisztítási Irányelve rendelkezik. Magyarország ebből a
szempontból sokat fejlődött, 2020-ra a
legalább II. (biológiai) tisztítási fokozatú
szennyvíztisztító telepekhez csatlakoztatott lakosság aránya 81 százalékra nőtt,
köszönhetően elsősorban a 2010-ben át-

adott új budapesti központi szennyvíztisztító telep üzembe helyezésének. A KSH
által kiadott statisztikákból kiderül, hogy
a II. tisztítási fokozatú szennyvíztisztító telepekhez csatlakoztatott lakosság aránya
nem meglepő módon a fővárosban a legmagasabb: 91%, Pest régióban, valamint
Közép- és Nyugat-Dunántúlon 85% körüli.
A legkisebb a Dél-Alföldön, itt mindössze
71%.
Csak mechanikai (elsődleges) tisztítás: a
szennyvízben lévő szilárd, szűrhető vagy
ülepíthető szennyezőanyagok eltávolítása speciális berendezésekkel.
II. (biológiai) tisztítás: a mechanikailag
már tisztított szennyvíz szennyezettségének további csökkentése, illetve
megszüntetése mesterségesen irányított biológiai folyamatok (rendszerint
mikroorganizmusok) segítségével.
III. tisztítási fokozat: a már előzetesen
mechanikailag és biológiailag is tisztított
kommunális eredetű szennyvíz további
tisztítása biológiai és/vagy kémiai, fizikai módszerekkel, amely elsősorban a
nitrogén és/vagy a foszfor további eltávolítására irányul. Ide tartoznak az egyéb
fejlett tisztítási eljárások is, amelyek
szintén a szennyvíz biológiai tisztítása
utáni további tisztítására szolgálnak: pl.
mikroszűrés, fordított ozmózis stb.

A pontos számok sem ismertek
Szentendre ebből a szempontból jól ellátott, a KSH adatbázisából kiderül, hogy
míg 2007-ben 9396 lakást tartottak számon, és ebből 7735 volt csatornázva,
addig 2020-ban már 10849-et, és ebből
9072 volt csatornázva, azaz 1777 ingatlan
nem volt bekötve a csatornahálózatba. Az
önkormányzatot megkeresve azt a választ
kaptuk, hogy a DMRV Zrt. tájékoztatása
szerint 3670 háztartás fizet kizárólag vízdíjat, a város 5,2 km² nagyságú területén
2621 telek (közműtérkép alapján) nem
csatlakozik csatornahálózathoz, míg a
Központi CímRegiszter kapcsán Szentendre Város Hatósági Irodája 16.000 lakcímet tartott nyilván 2022 szeptemberében.
A lakcímek és a KSH által nyilvántartott
lakások száma azért nem egyezik meg,
mert mezőgazdasági épületbe, raktárba
is be lehet jelentkezni, ezek azonban nem
szerepelnek a statisztikai hivatal adatbázisában.
Ennek ellenére a DMRV Zrt. által megadott csatornázatlan ingatlanok száma
nagy eltérést mutat a KSH adatbázisával,
akik a regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok éves
jelentését veszik alapul.
Azokra, akik számára elérhető a csatorna, de nem kötnek rá, talajterhelési díjat
rónak ki. Ez a 2021-es évben 1070 beval-

Talajterhelési díj
Ha valaki szennyvizet bocsát ki, akkor
vagy csatornahasználati díjat fizet, vagy
ha van lehetősége a csatornára kötni,
de nem teszi meg, akkor talajterhelési
díjat kell, hogy fizessen. Erről a 2003.
évi LXXXIX. törvény rendelkezik részletesen. A háztartásoknak minden év
március 31-ig adatot kell szolgáltatniuk.
A talajterhelési díj 2012. február 1-jétől
havonta köbméterenként 3600 Ft. Ez az
összeg csökkenthető a szippantással
keletkezett költségekkel.
Ki szeretne csatornát?
Nemrég mi is hírt adtunk arról, hogy az
önkormányzat a vízszolgáltatóval közösen igényfelmérést végez, hányan
szeretnének – sikeres pályázat esetén
önrész nélkül – a csatornahálózatra kapcsolódni. Az agglomerációs felülvizsgálat
szükséges ahhoz, hogy a vízközműcég
pályázhasson uniós és hazai forrásokra. „E többlépcsős folyamat során azt
vizsgálják, hogy a tervezett beruházás
megfelel-e a támogatáspolitikai feltételeknek, amiben kiemelt szempont, hogy
a csatornázatlan területeken milyenek
a lakossági igények, hányan használják
életvitelszerűen az itt lévő ingatlanokat,
és hányan igényelnék a csatornára kötést.
„Ha egy adott területen az ivóvíz-szolgáltatásra szerződöttek hozzávetőlegesen
70 százalékának lakó- vagy tartózkodási
helye az ingatlan, és a tulajdonos vagy
az ingatlant használó rákötne a csatornahálózatra, akkor ezek a területek agglomerációs körbe sorolhatók” – írta az
önkormányzat.
Nem könnyíti meg a tisztánlátást és a
lakók tájékoztatását, hogy bár a DMRV
Zrt. rendelkezik pontos adatbázissal, az
általuk kezelt szerződések személyes

az önkormányzat ösztönözni fogja a házi
szennyvíztisztítók telepítését. Az építési
szabályzat (SZÉSZ) szigorú ebben a kérdésben, és ki is mondja, hogy a szennyvíz
szikkasztása nem lehetséges, a település
teljes közigazgatási területén tilos. Mivel
az Ábrányi Emil programban megfogalmazottaknak látszólag ellentmond a
SZÉSZ, ezért Szentendre főépítészét, Kiss
Gabriellát kérdeztük, hogy mi is a helyzet
pontosan. „Az Ábrányi Emil programban
vállaltaknak megfelelően a városvezetés
már 2019 novemberében kezdeményezte,
hogy a képviselő-testület határozatban
döntsön Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) átfogó felülvizsgálatáról,
amelyet két ütemben kell elvégezni. Az
első ütemben kizárólag a SZÉSZ szövegének felülvizsgálata és módosítása készül
el. Ez a munkaközi egyeztetési tervezet került a képviselő-testület elé a szeptember
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14-i ülésen, a tervezet megtárgyalása a
következő testületi ülésen folytatódik” –
mondta el a főépítész, aki a látszólagos
ellentmondásra is választ adott.
Ebből kiderült, hogy hidrogeológiailag
Szentendre egész területe a felszín alatti
vízminőség védelme szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül,
ezért az egyedi szennyvíztisztító-berendezések telepítésének ösztönzését magasabb jogszabályok nem teszik lehetővé. A főépítész hozzátette, Szentendrén

Szentendrén a vízminőség-védelmi előírások, és a
geológiai adottságok sem teszik lehetővé az egyedi
szennyvízkezelő berendezések telepíthetőségét.
adatokat tartalmaznak és adatvédelmi
okok miatt a DMRV nem engedheti át az
önkormányzatnak ezt a címlistát. Így az
önkormányzat 135 utcában mintegy 1150
ingatlan postaládájába dobta be az igényfelmérő lapot.
A házi szennyvíztisztító lehet
megoldás?
Az Ábrányi Emil program 114-es pontja
szerint előírás lesz az új építésű házaknál
az esővízgyűjtő ciszterna megépítése, és

nemcsak a felszíni, illetve a felszín alatti
vizek vízminőség-védelmi előírásai nem
teszik lehetővé az egyedi szennyvízkezelő
berendezések telepíthetőségét, hanem a
geológiai adottságok sem – az agyagos,
márgás talajszerkezet. Ilyen talajszerkezet
esetén a talajba vezetett tisztított szen�nyvíz távolabbi területen törhet fel, vagy
vízréteget alkotva a talaj megcsúszásához vezethet, ami statikailag veszélyezteti
az épületeket. Szentendrét egy kormányrendelet a közműves szennyvízelvezeté

si agglomerációba sorolja, és fejlesztést
tart szükségesnek. „Vagyis Szentendre
csatornázatlan területein mindenképpen
a közműves szennyvízcsatorna-hálózat
bővítése indokolt.”
Megvalósul-e az esővízgyűjtés?
Az esővizet gyűjteni logikus és okos lépés,
sokan meg is teszik. A TESZ programjában
is szerepelt. Kérdés, megvalósult, megvalósítható-e, betartják-e az építtetők? A
SZÉSZ-tervezet előírása szerint kötelező
lesz esővízgyűjtőt kialakítani az új építésű
házaknál. Ennek a szabálynak a betartatása azonban nem az önkormányzaton múlik majd, mert az egyszerű bejelentéssel
történő építkezéseknél a SZÉSZ-ből csak
a legalapvetőbb előírásokat kötelező betartani.
A tervezet (29.§ 6.) szerint a meglévő
csapadékvíz-csatorna, nyílt vízelvezető árok, élővíz kezelői hozzájárulás
vagy befogadói nyilatkozat hiányában
25,0 m2 vízszintes tetőfelületi vetületen, zöldtető kialakítása esetén 50,0
m2-enként, valamint 25,0 m2 burkolt
felületenként – a kötelező zöldfelület
feletti területről – 1 m3 esővíztároló kialakítása szükséges, amely túlfolyójából fékezetten vezethető ki a közterületi
befogadóba a csapadékvíz. Bármilyen
új építés, burkolt felületnövelés csak
akkor valósítható meg, ha a többlet
felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig, vagy telken belül a szükséges tárolókapacitás
rendelkezésre áll. Megfelelő közterületi befogadó hiányában a telken ös�szegyűjtött csapadékvíz a telekről nem
vezethető ki.
Mi lesz a szennyvíz sorsa?
Korábban nagy port vert fel, hogy a
szennyvizet évente legalább egy alkalommal, a kijelölt szolgáltatóval kell elvitetni. Ennek oka, hogy már 2013-tól önkormányzati közszolgáltatásként kellett
volna üzemeltetni a szennyvíz-begyűjtést, ám ez elmaradt. 2018-ban a Pest Megyei Kormányhivatal ezt jelezte is. A testület végül 2021-ben megalkotta a nem
közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletét. Ennek alapján 2021-től a MI.MI.
TEAM Kft. szállítja el a szennyvizet. 5 m3
ára bruttó 24.130 Ft. Sokan azonban nem
szívesen fizetnek hónapról-hónapra en�nyit, ezért a szikkasztót alul kilyukasztják,
és a szennyvíz lassan elfolyik a talajba.
Bár ez tényleg csökkenti a kiadásokat, érdemes végiggondolni, jó ötlet-e a talajba
folyatni a szennyvizet, ami lassan egyre
lejjebb és lejjebb szivárog, tönkretéve az
alattunk lévő talajt.
Zimre Zsuzsa
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lást jelentett, 19 873 000 Ft előírással, ami
átlagosan 18.572 forintot jelent ingatlanonként. A talajterhelési díj megadása
önbevallással történik.

Otthonos terek, elégedett olvasók
kulturált környezetben dolgozhatunk, és
ez nagyon nagy könnyebbség.
Arányait tekintve itt többen járnak könyvtárba?
a város milyen helyzetben van, mik a fő E téren is speciális helyzetben van Szentproblémák, és úgy éreztem, hogy elő tudendre. A budapesti agglomerációban
nék állni megoldási javaslatokkal.
egy könyvtárnak nehezebb ugyanazoMi látszódott onnan messziről, mik ezek
kat az arányokat hozni, mert az itt lakók
a problémák?
közül sokan reggel hétkor autóba ülnek,
Az ország tizenkilenc megyéjében tizenki- Budapesten dolgoznak, talán a gyerekelenc megyei könyvtár működik jellemzőik is a fővárosban járnak iskolába, ezért
en megyei jogú városokban. Szentendre a jó eséllyel Budapesten veszik igénybe a
közszolgáltatásokat is. Mi például este hétig vagyunk nyitva,
de van, aki addig haza sem ér
a munkahelyéről. Ha mi más
agglomerációs városokkal vetjük össze az eredményeinket,
akkor nálunk jóval magasabb
az olvasók aránya. Viszont, ha
más nagyvárosokkal, Miskolccal, Zalaegerszeggel, akkor
hasonló számokat láthatunk.
Ez azt jelenti, hogy abban a közegben, amiben mi élünk, az olvasóink aránya kiemelkedően
magas. A szentendreiek megközelítőleg húsz százalékát sikerül megszólítanunk, jelenleg
nagyjából ötezer olvasónk van.
Amióta ön itt van, hogyan alakult az olvasói létszám?
Sikerült megőrizni az olvasók
Dr. Tóth Máté, igazgató | Fotó: Deim Balázs
magas arányát, amiben az előlegkisebb megyei könyvtár, aminek mégis
deim tevékenysége is benne van. Ebben
a legnagyobb, egymillió lakosú Pest mea tekintetben egy folyamat részének tegyét kell ellátnia.
kintem a magam munkáját is. Sok olyan
Közelről is nehéznek tűnt a helyzet?
vezetőt láttam más városokban, más inAz ember abból főz, ami van. Szentendrén
tézményekben, aki megérkezett, mindent
sok jól képzett szakember él, és ennek szétvert maga körül, és utána újra felépíköszönhető, hogy egy nagyon jó csapatot tett valamit. Ez szerintem nem helyes út.
sikerül felépíteni. Az önkormányzattal való Mindig arra törekedtem, hogy a már megegyüttműködésünk is felhőtlen, és a kultu- lévő értékekre támaszkodva építkezzünk
rális intézményekkel való jó kapcsolat és tovább.
együttműködés is páratlan lehetőségeket
Hogyan sikerült vezetőként elfogadtatnia
ad. Úgyhogy a nehézségek megmaradtak magát?
ugyan, de a kisvárosi létformából rengeteg Mivel az elődöm nem pályázott az igazkönnyebbség is származik. Az, hogy pár
gatói posztra, nem vele szemben kellett
perc alatt bárkivel találkozhatok, akivel elindulnom. A két jelölt közül a kollégák
beszélni akarok, óriási ajándék. A szemémellettem tették le a voksot, így nem nézlyes ismeretség is nagy előny, könnyebben tem szembe ellenállással. A könyvtárban
elintéződnek a dolgok.
korábban is nagyon családias légkör uralMi a személyes benyomása Szentendrékodott, ami megmaradt, és úgy érzem,
ről?
hogy ez alatt a két év alatt elfogadtak,
Egy kicsit tartottam attól, hogy „gyütt- és baráti viszony alakult ki a munkatármentként” tartanak majd számon, és nesaimmal.
hezen fogadnak be. Kellemes meglepetés
Rist Lilla
volt, hogy nem így történt. Szentendrére
korábban kis ékszerdobozként tekintetA nyomtatott lap tere igen, de az interjú itt
tem, de ez megváltozott, már nem elsősor- nem ér véget, hanem a weboldalunkon folyban a szépségét látom, hanem azt, hogy tatódik. A könyvtár igazgatója beszélt még
ez is egy lakóhely, emberek közössége. A az olvasás jövőjéről, a helytörténet jelentővárosban magas az értelmiségiek aránya, ségéről és az idei téli terveikről is.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár elnyerte a Minősített Könyvtár címet, melyet öt
évig viselhet. Megszerzéséhez nagyon sok feltételnek kellett megfelelni. A díj apropóján dr. Tóth Máté igazgatóval beszélgettünk.
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Mit jelent ez a cím, és mivel érdemelték
ki?
Két fontos díjat kaphatnak a könyvtárak
a kulturális minisztériumtól. Az egyik a
Könyvtári Minőségi díj, ez a legmagasabb
elismerés, amit egy könyvtár elnyerhet,
a másik a Minősített Könyvtár cím, amit
most mi viselhetünk. Olyan intézmények
kaphatják meg, amelyek egyrészt megteremtik a minőségi
működés feltételeit, másrészt
kiváló és ráadásul folyamatosan javuló eredményeket tudnak felmutatni. A pályázatban
kilenc különféle kritériumnak
kellett megfelelnünk. Hogy
néhány konkrétumot említsek:
2021. január 1-től megváltoztattuk a vezetés struktúráját,
új osztályvezetőket neveztem
ki, amivel biztosított lett, hogy
a munkatársak sokkal több
odafigyelést kapjanak, és a vezetőkre háruló terhek arányosabbak legyenek. A Covid alatt
bevezetett home office-ból is
megőriztünk
valamennyit,
mert úgy tűnik, vannak olyan
kollégák, akik számára ez a
munkamód inspiráló. Vagyis
a minőségi működés felé toltuk el a folyamatokat, de leginkább arra törekszünk,
hogy az olvasóink elégedettek legyenek.
Ez akkor lesz így, ha rugalmasak vagyunk,
ha reagálunk a megkereséseikre, ha sok
csatornán el tudnak érni minket, hogyha
eljutnak hozzájuk az üzeneteink. Illetve,
ami leginkább érzékelhető számukra, hogy
maguk a könyvtárosok mennyire kedvesek velük. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk és kapunk az olvasóktól arról,
hogy jó a könyvtár kommunikációja. Ezt a
díj kapcsán külső szakértők is megállapították rólunk, vagyis nemcsak leírtuk ezt a
pályázati anyagunkban, hanem idejöttek,
megnéztek minket, beszélgettek velünk,
és ők is azt állapították meg, hogy ez így
igaz. És ezt mi örömmel elhisszük!
Amikor pályázott a könyvtár igazgatói címére, mit tudott a városról, a könyvtárról?
Korábban az Országos Széchényi Könyvtárban dolgoztam 2020-ig, tizenhét éven
át, 2016-tól már a Kutatási és Elemző Osztályt vezettem. A munkámból kifolyólag
beleláttam a megyei könyvtári beszámolókba, munkatervekbe. Vagyis volt képem arról, hogy Szentendrén mi történik,
de persze csak terveken, beszámolókon
keresztül. Láttam, hogy a könyvtár, illetve

10 ÉVES A LAKÁSTÁRLAT
Esős, őszi vasárnap délután baktatok a Vajda Lajos Múzeum felé – az utcákon alig
néhány ember, fázósan szaporázzák lépteiket. Nem éppen jubileumhoz illő ez a szeptemberi szürkeség.
A múzeum öreg falépcsőjén felérve azonban minden megváltozik: az előtérben hatalmas torta, bent ünneplőbe öltözött tömeg, az összenyitott termek falain és a posztamenseken színes egyetértésben Baksai József, Deim Balázs, Tzortzoglou Jorgosz,
Barakonyi Zsombor, efZámbó István, Szabó Zsófia, Pistyur István, Gulyás Andrea, Andrelli
Pap J. György és Jávor Piroska alkotásai. Minden sarokban kortárs szentendrei művészek beszélgetnek kortárs szentendreiekkel, de itt vannak azok a családok is, akik
immár 10 éve támogatják a Lakástárlat Alapítvány egyedülálló akcióit.
Kiderül, hogy a civil támogatók mellett a
Lakástárlat sokat köszönhet a Ferenczy
Múzeumnak is – az intézmény gyakran
segít különböző eszközökkel, de a szervezésben, vagy épp a helyszín biztosításában is. Sőt – ezt már Sulyok Györgyi
meséli – az alapítványnak immár hivatalos
támogatója is akad – e cég segítségével
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A Lakástárlat fő szervezőivel csak másnap
tudunk leülni kicsit beszélgetni – újra a
helyszínen, hiszen e kiállítások jellemzője,
hogy egyszeri alkalommal, csupán egy
napig láthatók az alkotások.
„Hosszú idő alatt teremtődött meg, de ma
már teljesen bizalmi alapon működünk, itt
nem kér senki átvételi elismervényt a festményéért” – magyarázza Balogh Zsuzsa,
miközben a művészek gyakorlott mozdulatokkal bontják a tárlatot. Kérdésemre,
hogy miért épp ezt a 10 alkotót választották a jubileumi ünnepségre, működésük alapfilozófiája a válasz: „Abszolút
nyitottak akarunk maradni a szentendrei
kortársak előtt, nem akarjuk sem megítélni, sem irányítani azt. Sokkal inkább csak
egy ablakot nyitunk a világra – hogy ezzel
melyik kortárs alkotó él, melyik nem, már
az ő dolga. A 10 éves évforduló kiállításán
sem vállaltuk fel a kurátor szerepét: az eddigi Lakástárlatos házigazdákat kértük fel
arra, hogy válogassanak ők. Így ez a TOP
10 teljesen szubjektív válogatás lett, de ez
egyáltalán nem baj. Nincs bennünk szándék semmiféle szűrésre, inkább a nyitottságot szeretnénk kommunikálni, megtartani.”
Hogy kik ők, mármint a szoros baráti körré
formálódott házigazdák, arra a Lakástárlat
megálmodója, Musza Györgyi válaszol –
már ha épp nem szalad el üdvözölni egyegy érkező barátot, művészt, segítőtársat… „Épp most számolta valaki össze: 54
programunk volt a 10 év alatt, az rengeteg!
Nagy köszönet azoknak a házigazdáknak,
akik beengedtek minket az otthonukba, nekik köszönhetünk a legtöbbet. Említhetek
néhányat közülük: Gyürk Dorottya – aki
elsőként tette ezt meg, példát mutatva az
utána jövőknek –, Varga Csaba – nála többször is megfordultunk –, vagy Kanyó Erika.
Nagyon nyitottnak kell lenni ehhez: mindent
felforgatunk a helyszínen, majd beáramlik
sok-sok látogató, akiknek ők sütnek-főznek. Stabil, minket folyamatosan támogató
családokról beszélhetünk – közülük sokan
a jubileumon is itt voltak, hozták a saját süteményeiket, segítettek. Szeretnénk persze
a kört tovább bővíteni, ebből a szempontból Szentendre nagyon jó terep. Rengeteg
nyitott ember él itt, ráadásul olyanok, akik
meg is tehetik, hogy beengedik a rendezvényeinket saját lakásukba.”

avat be Balogh Zsuzsa a kulisszatitkokba
– „a gond az itt Szentendrén, hogy egy kicsit
elöregedő város, a fiatalokat nem tudja itt
tartani – és persze nem csak a művészfiatalokat. Nincs munkahely, nincs továbbtanulási lehetőség, a fiatalok érettségi után
eltűnnek innen. Ha egy olyan alapítvány,
mint a mienk is, célként tűzi maga elé, hogy
felkarolja a kortársakat, az a pályakezdőket is kellene hogy jelentse. De nincsenek.
Ezért ezt a »szentendrei« megszorítást el
is hagytuk – ha utunkba akad egy tehetséges fiatal, mi megszólítjuk, akkor is, ha nem
szentendrei. Így találtunk rá például Borbély Mátéra, Szőke Lilire, Szondy Dalmára
vagy Veres Balázsra. Persze a gyökereink
mindig Szentendréhez kötnek minket.”
Félszáz esemény, baráti közösségként
működő szentendrei családok támoga-

Musza Györgyi köszöntőt mond a jubileumi ünnepségen

sikerült idén a fővárosban bemutatkozniuk, amikor Farkas Zsófia üvegszobrainak
kerestek megfelelő helyszínt. „Nagyon
nehéz mecénásokat találni, a szakma óriási, mindenki támogatókat keres – velünk
ez szerencsére fordítva történt, minket keresett meg a támogató” – idézi fel Musza
Györgyi a történteket.
Céljuk továbbra is változatlan: nem csupán bemutatkozási lehetőséget szeretnének biztosítani a művészeknek, hanem
értékesíteni is az alkotásokat. Ennek érdekében költöztek az online térbe: a pandémia ideje alatt jött létre a Lakástárlat
webshopja – a platform hamar hozott új
érdeklődőket.
„Az állandó támogatói kör mellett érzékelünk egy minket figyelő gyűjtőkört, akik
akkor jelentkeznek, ha tudunk számukra
érdekeset nyújtani. A figyelem tehát megvan és még nő is, nem itt van a probléma” –

tása, több tucat állandó alkotó – tíz év
mérlege. És természetesen további célok,
újabb és újabb tervek sora.
„A legfőbb feladat most, bár a legnehezebb
is, hogy bővíteni tudjuk a közönségünket –
ebben biztosan fejlődnünk kell” – összegzi
az előttük álló feladatokat Sulyok Györgyi,
aki közgazdászból lett művészet-managerként egyengeti a jövőt. „Októberben
tervezünk egy újabb Lakástárlatot. Decemberben biztosan lesz ismét Adventi
program, és közben költözünk is: az új
bemutatótermünket a Bogdányi utcában
keresse az érdeklődő – bár ez a hely inkább
a webáruház bázisaként működik, kevésbé
alkalmas állandó kiállítások szervezésére.
Legközelebb találkozzunk november 20-án:
Jorgosz Képtári kiállításának finisszázsára
kapcsolódunk rá egy kiállítással, immár az
új helyünkön. Várunk mindenkit szeretettel!”
-ka-

KON C E RT
BARLANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu
október 2. vasárnap 19:30
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB
feat.: THE NEW PETER LEHEL
QUARTET(D)
Borbély Mihály Vendége ezúttal
egy egész zenekar, a magyar
származású Peter Lehel quartetje
egyenesen Németországból.
Belépő: 1500/1200 Ft
október 6. csütörtök 20:00
ZAJZENE Barlangzajz, vendég:
Kenderesi Gabriella, Sinkó Bori
Szabadon értelmezett zajzene,
vagy zajosan értelmezett szabadzene, ahogy éppen elsül.
A belépés ingyenes!
október 8. szombat 20:00
LÓCI JÁTSZIK, előzenekar: MEG
EGY CUKORKA
A Lóci játszik zenekar őszinte
életszemléletével, és energikus
színpadi jelenlétével keríti szinte
azonnal a hatalmába a koncertre
látogatókat.
Belépő: 1900/2900 Ft
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október 13. csütörtök 20:00
FÚZIÓS JAZZKLUB The Bligets,
vendég: Orbay Lilla
A szentendrei jazz-funk-rock
négyesfogat vendége ezúttal
Orbay Lilla.
A belépés ingyenes!
október 14. péntek 20:00
ROOTS OF RAJASTHAN (IN)
A rádzsásztáni zenekar az autentikus indiai zene közvetítője, már
többször jártak Magyarországon.
Belépő: 1500 Ft
október 15. szombat 18:00-20:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Görög zenés-táncos program
élőzenével, zenél az Akropolis
Compania zenekar.
A belépés ingyenes!
október 20. csütörtök 20:00
BLUES KLUB Fekete Jenő bemutatja: Deep River – Blues klub
Fekete Jenőnek, a hazai blues
legendás előadójának blues
történeti koncert sorozata.
A belépés ingyenes!
október 21. péntek 20:00
LONG STORY SHORT
Magyarország leglongabb poppunk bandája as seen on TV.
Belépő: 1200 Ft
október 22. szombat 19:00
CITERALTER KLUB Dömény Krisztián és Kardos Horvát János
Kardos-Horváth János és Dömény Krisztián 2019 áprilisa óta
muzsikálnak együtt, harmadik
éve dolgozzák fel a Kaukázus és
Janó dalait úgy, hogy a citerának
is legyen benne helye!
A belépés ingyenes!
október 28. péntek 20:00
APU ÉS AZ ALJASOK? ORSZÁGOS
HIÁNYCIKK
Igen, ez egy aljas buli lesz, nyomokban punkot is tartalmazhat.
Mostanában a pogó hiánycikk, de
itt lesz.
Belépő: 1200 Ft

október 29. szombat 21:00
HALLOWEEN EST
Dr. Tinnitus (ex-Warpigs, ex-Freshfabrik, C.H.I.P., Papinek) Dark/
Experimental/Sacred/Profane
estje. Bármit is jelentsen ez.
Belépő: 1200 Ft

KIÁ LLÍTÁS
CZÓBEL MÚZEUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu
2021. október 29. – 2022. december 18.
KÉT PALETTA: Modok Mária –
Czóbel Béla
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig
10 és 18 óra között tekinthető meg.
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: csütörtöktől-vasárnapig
10-18 óráig
július 21 – október 23-ig
ÁRNYÉKOK ÉS JELEK
Anna Mark retrospektív kiállítása
október 22. szombat 16:00
FINISSZÁNSZ – Pilinszky-est
Zenés irodalmi előadás.
KMETTY MÚZEUM
Fő tér 21.
2021. november 12 – november
13.
csütörtöktől vasárnapig 10:0018:00 között
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK KERESŐ 2.0. – Fókuszban a tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.
IKON – SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5
október 25. – november 20.
HOMMAGE MESSAGE à Kurtág
György – Yorgos
– Georgios Tzortzoglou kiállítása
október 6.csütörtök 18:00
PETŐCZ ANDRÁS költő, író tárlatvezetése
Belépőjeggyel látogatható
október 28.péntek 18:00
RÁCZ ZOLTÁN, az Amadinda Ütőegyüttes alapítójas tárlatvezetése
Belépőjeggyel látogatható
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi u. 32.
Nyitva: csütörtöktől–vasárnapig
10–18 óráig
október 8. szombat 17:00
TATAI ERZSÉBET művészettörténész tárlatvezetése
Belépőjeggyel látogatható
október 16.vasárnap 10:00-12:00
CSALÁDI NAP | Képtelen képregény
Kreatív foglalkozás Pacsika
Rudolf közreműködésével.
Díja: 500 Ft/fő (7 év alattiak 1
kísérőjének ingyenes).
Regisztráció: muzeumpedagogia@
muzeumicentrum.hu
október 16. vasárnap 17:00
MÚZEUMI MESÉK| Döntés Képtelenség
Önismereti foglalkozás felnőtteknek.

Foglalkozásvezető: Nagy Luca
meseterapeuta
Belépőjeggyel látogatható
október 16. – december 18.
CSENDEK – Deim Pál kiállítás
október 15. szombat 18:00
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Megnyitja: Kolozsváry Marianna
művészettörténész
Közreműködik: Takács Ábel – a
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola csellista
növendéke
október 21. péntek 14:00
SZENIOR PÉNTEK 55+
Zám Mária művészetterapeuta
alkotófoglalkozása
Regisztració: regisztracio@muzeumicentrum.hu
Belépőjegy: 2000 Ft / fő.
október 22. szombat 15:00
Kurátori tárlatvezetés Deim Réka
művészettörténésszel
Belépőjeggyel látogatható.
október 26. szerda 17:00
KATALÓGUSBEMUTATÓ | Írók
Boltja
Az albumot bemutatják:
Andrási Gábor, Deim Réka, Kertész László, Szeifert Judit
Moderátor: Uhl Gabriella művészettörténész
Budapest, Andrássy út 45.
október 29. – december 18.
KÉPTELENSÉG – Pacsika Rudolf
életmű kiállítása
Kurátor Prosek Zoltán művészettörténész.

november 3. csütörtök 17:00
Tárlatvezetéssel egybekötött
katalógusbemutató
a kiállítás kurátoraival Danka
Zsófia és Deim Réka művészettörténészekkel
Belépőjeggyel látogatható.
KOVÁCS MARGIT
KERÁMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
2021. június 17-től Állandó
kiállítás
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.
PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS –
Állandó kiállítás
Pirk János festőművész, a
szentendrei Új Művésztelep tagja
páratlan életművét:
festményeit és grafikáit mutatja
be a város legújabb múzeuma.
Megtekinthető péntek, szombat,
vasárnap 12 és 17 óra között.
VINCZEMILL PAPIRMALOM MŰHELY GALÉRIA
Anna utca 16.
www.vinczemill.hu
október 8. szombat 16:00
BOHÉM TECHNIKA – Verebélyi
Diána képzőművész kiállítás
megnyitója.
Munkanapokon 8-17 óráig látogatható decemberig.

október 8. szombat 11:00
VAJDA SZENTENDRÉJE
Művészet – és helytörténeti séta
Vajda Lajos nyomában, Szentendre belvárosában Komáromi-Raisz
Borbála helytörténésszel és Szabó Noémi művészettörténésszel.
A séta a Szentendrei Képtár elől
indul (Fő tér2-5.)
regisztracio@muzeumicentrum.
hu
Jegyek: jegymester.hu, felnőtt:
1000Ft, gyerek: 500Ft
október 7.- december 18.
EGYBEESÉS – Csontó Lajos egyéni kiállítása
október 7. péntek 18:00
EGYBEESÉS – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Megnyitja: Horvát Lili filmrendező
Közreműködik: Mákó Rozi zenei
előadóművész
október 13. csütörtök 17:30
FILMVÍZIÓ – Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre
magyar romantikus dráma, 95
perc, 2020
Filmrendező: Horvát Lili
A filmvetítés előtt tárlatvezetés
és beszélgetés Csontó Lajos
képzőművésszel és
Kopin Katalin kurátorral.
Helyszín: Vajda Múzeum
Programjegy: 1000 Ft
Jegyvásárlás: www.jegymester.hu
október 21. péntek 17:00
MASTERCLASS – Tasnádi József
médiaművész tárlatvezetése.
Ingyenesen látogatható
október 30. vasárnap 17:00
Finisszázs – Csanádi Bognár Szilvia esztéta záró tárlatvezetése.
Ingyenesen látogatható
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
augusztus 30. – október 8.
ALMÁRIUM
Horváth Lóczi Judit legújabb
műtárgyegyüttese.
ÚJ MŰHELY GALÉRIA
Fő tér 2.
szeptember 14. – október 22.
STEVEN BALOGH ISTVÁN
VILMOS
A látnivalót tükrözi a kiállítás
impulzív címe is: Infó kamikáze –
klasszikusok, sokkoló meglepetések és újdonságok az eddigi
életműből.
kedden 13-18 óráig, szerdától
szombatig 10-18 óráig látogatható
PANNÓNIA-HÁZ
Hincz Terem
2600 Vác, Köztársaság út 19.
szeptember 23. – november 30.
LÁTHATATLAN JELENLÉT 4.0
BEVEZETÉS A KORTÁRS MŰVÉSZETBE KAMASZOKNAK – DE
NEMCSAK NEKIK
A szentendrei Ferenczy Múzeumi
Centrum „Kortársítás” módszertani projektjének keretében létrejött kiállítás negyedik alkalommal
Vácott mutatkozik be. A Ferenczy

Múzeumi Centrum gyűjteményének alkotásai a váci Tragor Ignác
Múzeum és a váci Madách Imre
Nonprofit Kft. gyűjteményének
darabjaival lépnek párbeszédre.
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
november 10. csütörtök
HOGY LÁTVA LÁSSANAK című
kiállítás megnyitója
és a Bandó 75 Jubileumi Kabaréestje.
Jegyek kaphatók a szentendre.
jegy.hu vagy a helyszínen a rendezvény előtt.

M OZI
P’ART MOZI
Duna korzó 25.
október 1. szombat
BÓDY TEREM:
14:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’ (szinkronizált)
15:45 KING – EGY KIS OROSZLÁN
NAGY KALANDJA 90’ (szinkronizált)
17:30 ESEMÉNY 100’ (feliratos)
19:30 PETER VON KANT 85’
(feliratos)
21:00 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 98’
(feliratos)
október 2. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 MINYONOK: GRU SZÍNRELÉP 90’ (szinkronizált)
15:45 A TENGER DALA 93’ (szinkronizált)
17:30 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK 98’
19:30 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 98’
(feliratos)
október 3. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 BEREMÉNYI KALAPJA 82’
17:30 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK 98’
19:30 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 98’
(feliratos)
október 4. kedd
BÓDY TEREM:
16:15 PETER VON KANT 85’
(feliratos)
17:45 ELVIS 159’ (feliratos)
20:30 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 98’
(feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 18:00 TÖRÖK
KATALIN ELŐADÁSA
október 5. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 ECC, PECC, KI LEHETSZ? 98’
(feliratos)
17:45 ESEMÉNY 100’ (feliratos)
19:45 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK 98’
október 6. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 SZIA ÉLETEM! 115’
18:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
20:00 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
október 7. péntek
BÓDY TEREM:
15:30 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
18:00 MOZINET FILMNAPOK:
NYOLC HEGY 147’ (feliratos)(PREMIER ELŐTT)

20:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)

20:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 104’ (szinkronizált)

október 8. szombat
BÓDY TEREM:
14:00 KING – EGY KIS OROSZLÁN
NAGY KALANDJA 105’ (szinkronizált)
16:00 MINDEN JÓT, LEO GRANDE
97’ (feliratos)
18:00 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
20:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)

október 12. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 MINDEN JÓT, LEO GRANDE
97’ (feliratos)
18:00 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
20:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)

október 9. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 TENGER DALA 93’ (szinkronizált)
15:45 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
17:30 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK 98’
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A FILM
RENDEZŐJÉVEL CSOMA SÁNDORRAL
20:00 AHOL A FOLYAMI RÁKOK
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
október 10. hétfő
BÓDY TEREM:
15:45 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
18:15 NYUGATI NYARALÁS 91’
20:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 104’ (szinkronizált)
október 11. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 FIATAL SZERETŐK 114’
(feliratos)
18:00 ÖKUMENIKUS VETÍTÉSSOROZAT: ESEMÉNY 100’ (feliratos)

október 13. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
18:00 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
20:00 SZENT PÓK 116’ (feliratos)
október 14. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
18:00 TOLDI 107’ (PREMIER
ELŐTT)
+ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A FILM
TÁRSRENDEZŐJÉVEL CSÁKOVICS
LAJOSSAL
20:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
október 15. szombat
BÓDY TEREM:
14:00 MINYONOK – GRU SZÍNRELÉP 91’ (szinkronizált)
15:45 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
17:45 SZENT PÓK 116’ (feliratos)
20:00 NYUGATI NYARALÁS 91’

19 — programajánló

VAJDA MÚZEUM – PHOTOLAB
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu

október 16.vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 TENGER DALA 93’ (szinkronizált)
15:45 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
17:45 TOLDI 107’ (PREMIER ELŐTT)
19:45 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 19:00 ANNO
100 VETÍTÉSSOROZAT – AGÁRDY
GÁBOR: CSEMPÉSZEK 90’
október 17. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 SZENT PÓK 116’ (feliratos)
18:00 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
20:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 104’ (szinkronizált)
október 18. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
18:00 NYISD KI A SZEMED VETÍTÉSSOROZAT: VÉDELEM ALATT
89’
 KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A FILM
RENDEZŐJÉVEL SCHWECHTJE
MIHÁLLYAL
20:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA 104’ (szinkronizált)

20 — programajánló

október19.szerda
BÓDY TEREM:
16:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
18:00 AHOL A FOLYAMI RÁKOK
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
20:15 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
október 20.csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
18:00 TOLDI 107’
20:00 FŰZŐ 113’ (feliratos)
október 21.péntek
BÓDY TEREM:
16:00 MÚLT ÉS JELEN – VIZEINK
AZ EMBER KEZÉBEN 75’
18:00 KOLORÁDÓ KID 101’ (AZ
1956-OS FORRADALOM-A EMLÉKÉRE)
+ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A FILM
RENDEZŐJÉVEL VÁGVÖLGYI B.
ANDRÁSSAL
ÉS EÖRSI LÁSZLÓ TÖRTÉNÉSSZEL
20:30 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
október 22.szombat
BÓDY TEREM:
14:00 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
15:30 TOLDI 107’
17:30 MÚLT ÉS JELEN – VIZEINK
AZ EMBER KEZÉBEN 75’
19:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
21:00 FŰZŐ 113’ (feliratos)
október 23.vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
15:30 TOLDI 107’
17:30 MÚLT ÉS JELEN – VIZEINK
AZ EMBER KEZÉBEN 75’
19:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
21:00 SZENT PÓK 116’ (feliratos)

október 24.hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 MÚLT ÉS JELEN – VIZEINK
AZ EMBER KEZÉBEN 75’
17:30 TOLDI 107’
19:30 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
október 25.kedd
BÓDY TEREM:
16:00 FŰZŐ 113’ (feliratos)
18:00 LÉLEKMOZI VETÍTÉSSOROZAT: AHOL A FOLYAMI RÁKOK
ÉNEKELNEK
125’ (szinkronizált)
20:15 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 18:00 MIT
ÜZEN A MÚLT? – SZENTENDRE
CSAK EGY VAN
(DEIM PÁL EMLÉKÉRE) – TÖRÖK
KATALIN ELŐADÁSA jegyár:
1000Ft
október 26.szerda
BÓDY TEREM:
14:30 MAGYAR HANGJA 80’
16:00 TOLDI 107’
18:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
20:00 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
október 27.csütörtök
BÓDY TEREM: 14:30 MRS. HARRIS
PÁRIZSBA MEGY 116’ (feliratos)
16:30 HÉTKÖZNAPI KUDARCOK
84’ (feliratos)
18:00 BLOKÁD 105’
20:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
október 28.péntek
BÓDY TEREM:
14:30 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
16:30 HÉTKÖZNAPI KUDARCOK
84’ (feliratos)
18:00 BLOKÁD 105’
20:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
október 29.szombat
BÓDY TEREM:
14:00 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
15:30 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE
80’ (PREMIER ELŐTT)
17:00 HÉTKÖZNAPI KUDARCOK
84’ (feliratos)
18:30 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
20:45 BLACK ADAM 125’ (szinkronizált)
október 30.vasárnap
BÓDY TEREM:
14:00 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
15:30 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
17:30 BLOKÁD 105’
19:30 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
VÁRKONYI TEREM: 19:00 ANNO
100 VETÍTÉSSOROZAT – PÉCSI
SÁNDOR: LILIOMFI 109’
október 31.hétfő
BÓDY TEREM:
14:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
16:00 BLOKÁD 105’
18:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
20:15 BLACK ADAM 125’ (szinkronizált)

november 1.kedd
BÓDY TEREM:
14:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
16:00 TOLDI 107’
18:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
20:15 BLOKÁD 105’
november 2.szerda
BÓDY TEREM:
14:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA
MEGY 116’ (feliratos)
16:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
18:15 BLOKÁD 105’
20:15 BLACK ADAM 125’ (szinkronizált)

EGYÉB
SZENTENDREI JÁRÁS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 22.
efi.szentendre.hu
Facebook:www.facebook.com)
szentendreefi
GYALOGLÓKLUB
Várjuk az érdeklődőket a szerveződő EFI Gyaloglóklubba!
Kiket várunk? Nyugdíjasokat, akik
kedvet érzenek a szabad levegőn
végezhető sportszerű gyalogláshoz, és mindezt szívesen tennék
közösségben. Aki úgy érzi, hogy
szüksége van egy kis inspirációra
a rendszeres testmozgáshoz. Aki
szívesen csatlakozna egy aktív
közösséghez. Jelentkezni emailben: efi@szeirendelo.hu vagy hívja
a 20/315 5339-es telefonszámot
(9-16 óra között).
október 3. és 17. hétfőn 18:00
SZORORNGÁS ÉS AGGODALOM
OLDÁSA, ONLINE KURZUS:

A foglalkozás a ZOOM felületen
történik, Horváth Judit pszichológus vezetésével. A belépési linket
az előzetes jelentkezést követően
emailben küldjük.
Az előadásra az alábbi linken
keresztül tud jelentkezni: https://
forms.gle/SAcJxh6KDqmb49NZ9
Bővebben: efi.szentendre.hu
(programok/aktuális programok
fül alatt)
október 21.péntek
PROGRESSZÍV IZOMRELAXÁCIÓ
online formában lesz megtartva,
regisztráció után emailben küldik
a belépési linket.
Bővebben: efi.szentendre.hu
(programok/aktuális programok
fül alatt)
ONLINE EDUKÁCIÓS VIDEÓ
SOROZATOK:
Karcsúsodj okosan! – a túlsúly
összetevői, életmódbeli ajánlások, az életmódváltás stratégiája.
Miért dohányzunk? – rövid kultúrtörténeti áttekintés, a függés
típusai, alternatív termékek, a
leszokást támogatás lehetőségei.
Jelentkezni az EFI felületein lehet:
honlap: efi.szentendre.hu/programok/aktuális programok
Facebook: https://www.facebook.
com/szentendreefi
október 4.,11.,18. és 25. 9:00
KÖZÖSSÉGI TORNA
Keddenként 9 órakor várjuk az érdeklődőket, ameddig az időjárás
engedi.
Czóbel Park
honlap: efi.szentendre.hu/program/jelentkezési lap. Facebook:
https://www.facebook.com/
szentendreefi

október 5.szerda 10:00
A SZENTENDREI JÁRÁS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
ELŐADÁSA
Asszertív kommunikáció
október 7.péntek 11:00
A MÚLT ISMERETE A JÖVŐ
ESÉLYE
Hermann Róbert történész
előadása
október 7. péntek 18:00
A GYERMEKEK ÉS A FIATALOK
ESÉLYEI, JOGAI
Juhász Kristóf fiatal szentendrei
író könyvbemutatója
október 8. szombat 10:00
ESÉLY AZ EGÉSZSÉGES ÉLETHEZ
– Weiner Sennyey Tibor könyvbemutatója a Kőhegyen, Hamvas
Béla háznál
október 10., 24. hétfő 17:00
BIBLIOTERÁPIA – A két októberi
időpontban még lehet csatlakozni a csoporthoz. Várjuk az
irodalmat kedvelők jelentkezését!
(Foglalkozásvezető: Horváth
Judit biblioterapeuta kiképző,
pszichológus)
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/
bGzbBHoE3aYSxGCm9
október 12. szerda 18:00
A KERTÉSZ KERTJE – Szomorú
Miklós angolkertész előadása
október 17. hétfő 14:00
EGYÉNI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS
ÉLETMÓD TANÁCSADÁS:

Az előjegyzés során megadott
időpontban, a Hamvas Béla Pestmegyei Könyvtár
Szántó Piroska termében
Regisztráció szükséges! Bővebben: efi.szentendre.hu (programok/
aktuális programok fül alatt)
október 19. szerda 18:00
A SZAMÁRHEGY – Török Katalin
előadása.
október 26. szerda 18:00
APANETWORK – Léder László
pszichológus előadás sorozatának második része.
november 2. szerda 18:00
A 3 ÓRÁS KERT – Őry Barnabás
biokertész előadása
DOROTHEA BISTRO & CAFÉ
Fő tér 15.
október 9. vasárnap 18:00
Erdős Virág író.
Író-olvasó találkozó Erdős Virággal a József Attila-díjas díjas
költő, író, drámaíróval. Egy kötetlen beszélgetés Forgács Róbert
közreműködésével, ahol kulissza
titkokat tudhatunk meg az írónő
munkásságáról és a hétköznapi
életéről! Belépő: 2000Ft

Csendek – Deim Pál kiállítása
Deim Pál (Szentendre, 1932. június 29. – Szentendre, 2016.
május 9.) Kossuth-díjas festőművész, kiváló művész születésének 90. évfordulójára átfogó életmű kiállítást nyit a Ferenczy Múzeumi Centrum a MűvészetMalomban, október 15-én.
A tárlat az életmű fontos korszakai és csomópontjai mentén
tekinti át a művész munkásságát és hangsúlyt kapnak olyan,
ma is releváns témák, mint az emlékmű/köztér vagy a lokális
intézményrendszer kialakulása a 60-as és 70-es években
(Ferenczy Múzeum, „kismúzeumok”, régi és új művésztelep),
amellyel párhuzamosan bontakozott ki Deim Pál pályája. A
műveken kívül a válogatás a kiállítástörténetre is reflektál
korabeli fotókkal és dokumentumokkal, hiszen ezek az alkalmak rendszerint összegezték a művész egy-egy korszakát,
illetve fényt derítenek a Kádár-kor szövevényes kultúrpolitikai
összefüggéseire.

UR ELEONÓRA BATIK GALÉRIA
INDONÉZ BATIK WORKSHOP
Dumtsa Jenő u. 15.
október 22. szombat
Érdekel a művészet? Szívesen
kipróbálnál egy kétezer éves
technikát? Csatlakozz a batik
workshop résztvevőihez és alkoss
szabadon!
Ur Eleonóra batik festőművész
vezet be téged ennek a lenyűgöző technikának a rejtelmeibe!
Az egész napos workshop ára
30.000 Ft. ureleonora.com
ur.eleonora@gmail.com

Köszönetnyilvánítás
Szeptember 13-án a Szentendre és Vidéke szerkesztőségében került sor arra a jó hangulatú rajzpályázat díjátadóra,
melyet a SzeVi írt ki „Nekem a Föld” címmel.
A Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyének négy
tanulója kapott díjat. Könyvjutalmat és virágot nyertünk.
Díjazottak:
Sági Ruben 2.o. • ● Borbás Nóra 4.o. •●
Kosztán-Schlemayer Máté 5.o. • ● Szili Mira 8.o.
Köszönet Lázár Zsófi grafikusnak, dr. Gálfi Saroltának, valamint Leel-Őssy Enikőnek, aki az összes 21 munkánkat kiállította.
Deli Gabriella tanító

Deim Pál 1968. Csend, tempera, papír 59x84cm

Csendek
Deim Pál kiállítása • 2022. október 16. – 2022. december 18. •
MEGNYITÓ: 2022. október 15. szombat, 18:00 • Kurátor: DEIM
Réka • Szentendre, MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
www.muzeumicentrum.hu
www.facebook.com/ferenczymuzeumicentrum
www.instagram.com/muzeumicentrum

Deim Pál a nagyatádi szoborban
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HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka u.7.
www.hbpmk.hu

SZENIOR PROGRAMOK SZENTENDRÉN
Nyugdíjas klubok
BKV Nyugdíjas Klub
Szentendre és környékbeli BKV dolgozók alapították a ‘60-as
években. Minden hónap utolsó hétfőjén találkoznak a Vasúti
villasor 4. szám alatt. Összesen 40-50 tagot számlálnak, melyek
közül 15-20 fő aktív. Alkalmaikon a mindennapi élettel kapcsolatosan felmerülő aktuális kérdésekről cserélnek eszmét, beszélgetnek, de megtartják a nagyobb ünnepeket is.
Volt BKV dolgozók csatlakozását fogadják.
Kazi László: +36 20 936-5489
Dézsma utcai Nyugdíjas Klub
A klub 1982-ben alapult, így idén ünnepli a 40. évfordulóját. A
tagok kéthetente hétfőn gyűlnek össze a Dézsma utca egyik
kicsi házikójának tetőterében. Régebben számtalan programot
szerveztek – kirándultak, felléptek, ma már inkább csak a beszélgetésekre korlátozódnak a találkozásaik. Jelenleg nyolcan
vannak, de volt idő, mikor 40 tagot is számláltak.
A klub nyitott, és szeretettel várják a csatlakozni vágyókat.
Szabó Ferencné: +36 26 320-107

Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság
(civil társaság)
A társaság 1998-ban alakult. A DMH-ban, jó idő esetén a Barlang
udvarán találkoznak minden hónap első hétfőjén. A teljes létszám 103, amelyből 70-en aktívak. Nagyon büszkék arra, hogy
nincs olyan tag, aki ne vállalna valamiféle társadalmi munkát.
Témát a közös időtöltéshez mindig találnak. Éves összeállított
programjuk van – negyedéves névnapi köszöntőkkel, ünnepekkel, kirándulásokkal, de táncos alkalmakat is rendeznek.
A klub nyitott, személyesen lehet csatlakozni, és egy év után
nyerhető el a felvétel.
Boda Anikó: +36 30 678-3695, +36 26 311-749
Szentendrei Nyugdíjas Polgári Egyesület
Mintegy 10 éve működik a Kolping Házban. Havonta egy alkalommal találkoznak. Az egyesület 25-30 főt számlál. A találkozásokkor a mindennapi eseményeket beszélik meg, illetve
emlékeket idéznek fel. Nyitott a klub, szeretettel várják a csatlakozni vágyókat.
Keszthelyi Zoltán +36 20 318-3328

22—a téma

Idősek Klubja a Gondozási Központban
(Szentendre, Sztaravodai út 2., +36 26 311-964)
Nyitvatartási idő: munkanapokon 07.30-15.30-ig.
Az ellátás keretében egész napos gondozói felügyeletet, kreatív
foglalkozásokon való részvételt, személyi tisztálkodás lehetőségét, szükség esetén a ruházat mosását, napi háromszori
étkezést, hivatalos ügyek intézését, egészségügyi gondozást
(vérnyomás, – vércukormérés), gyógyszerezést (orvosi gyógyszerlista és megállapodás alapján), valamint napi torna, életviteli-életvezetési tanácsadást biztosítanak.
Aranykor Központ Szentendre
Tisztelt Szenior Hallgatók!
A Szentendrei Aranykor Központ, a város 50 felettieket immár
tíz éve oktató közössége idén ősszel két kurzust szervez: Csordás-Novák Mária szenior örömtánc, illetve dr. Jászberényi József
geopolitikai kurzusát. Előbbire folyamatosan lehet jelentkezni a
DMH-ban, utóbbi kurzus október végén indul az Aranykor Központ
irodájában (Dunakorzó 25. fszt.)
Tavasszal – amennyiben a vírushelyzet megengedi – ismét széles
tanfolyami kínálattal jelentkezünk!
Kérjük, ha érdeklik Önöket a képzéseink, írjanak a korkozpont@
gmail.com címre.
Dr. Jászberényi József +36 30 692-4746

Fotó: Filipp Romanovski/unsplash.com

Kék Duna Nyugdíjas Klub
A klubnak 2003 óta ad helyszínt a Dunaparti Művelődési Ház
(DMH). Havonta találkoznak, de közben is számos programot
(színház, kirándulás, múzeum) szerveznek. A „kemény mag” 15
fő, de 32 tag még aktív. A teljes létszám 70 fő.
Nyitott a klub, mindenkit szeretettel várnak.
Gombosiné Császár Ágnes: +36 30 667-2213
Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
A klub 1971 óta működik, és a tagjai minden kedden a Görgey
Artúr Laktanya Helyőrségi Otthonában találkoznak. Jelenleg
78 tagot számlálnak. Ünnepeket, programokat, sőt, lő- és darts
versenyeket is rendeznek.
A klub minden érdeklődő számára nyitva áll.
Horváth Jenőné: +36 26 317-661

Szenior Péntek az FMC szervezésében
Havonta ismétlődő kalandos utazás Zám Mária művészet- és
táncterapeutával a művészetek városában. A foglalkozás aktuális állomása Deim Pál Csendek című emlékkiállítása a MűvészetMalomban, október 21-én, pénteken 14:00-18:00 óra között.
Dr. Zám Mária tánc- és művészetterapeuta vezetésével májusban indult a havonta jelentkező, szenior korosztályt megszólító
művészetterápiás alkotói program a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállító- és alkotótereiben. Olyan különleges atmoszférájú
műhelysorozatot kínál a múzeumi centrum, amelyben eltérő
művészeti ágak találkoznak. A művészetterápiás foglalkozásokon a kiállítások megtekintése után a szabad alkotóenergiákra
alapozva lehet rajzolni, festeni, irodalmi alkotásokat felfedezni,
akár táncolni, vagy csak élvezni a zenét és az alkotás örömét.
A 4 órás foglalkozás díja – mely magában foglalja a belépőjegyet
és az eszközök árát is: 2000 Ft / fő.
A férőhelyek száma korlátozott, regisztráció:
regisztracio@muzeumicentrum.hu

Hommage á Yorgosz

A kiállítás megnyitóján | Fotó: Deim Balázs/FMC

a felismerések. Személyes kapcsolatba
lépett az említett zeneszerzőkkel, akikkel
dolgozni kezdett.
Yorgosz mostani tárlatán az elmúlt 25 év
Kurtág Györggyel közös munkáit mutatja
be: a Kurtág-portrékat, a zeneszerző kézírásos kottáira készített utcai vázlatokat, és
a Kafka-töredékek című sorozatot. Tiszteletteli, szépséges üzenetekként. A közönség számára nagy élmény volt találkozni
a megnyitón személyesen részt vevő 96
éves Mesterrel. Prosek Zoltán kurátor üdvözlő szavai után Rajk Judit előadta azt a
négy egyperces darabot, amelyet Kur
tág György írt számára Pilinszky verseire.
Yorgosz meghívta a szombati megnyitóra

régi zenész barátait, az Amadinda együttest is, akik végül őt is berántották a produkcióba.
Ez a remek este a képekről és a zenéről
szólt, felhőtlen örömmel, játékosan.
Az ünneplés elengedhetetlen, záró tartozékát, a közelmúltban 70 évessé lett Yorgosz születésnapi nagy tortáját közösen
fogyaszthatta el a megnyitó lelkes közönsége.
Szép ünnep volt! Szentendre és a művészet ünnepe.
Rappai Zsuzsa
A kiállítás november 20-ig, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Egybeesés – Csontó Lajos kiállítása a PhotoLabban
Emléktöredékek, érzetek, sejtések,
megélt és képzelt érzelmek, hangulatok véletlenszerű találkozása, pillanatnyi együttállása, időben és térben
való alkalmi összhangzata jellemzi a
kiállítást. Egy filmszerű történetben
járunk, melyben az események alakulását a saját projekcióink, emlékbetöréseink, asszociációink formálják
és alakítják. Az alkotó egy érzéki teret
hoz létre, mely keretet és felületet ad
az emóciók, emlékek előhívásához, kivetüléséhez. Az egységes hangulatú
installációs teret három képcsoport
alkotja: a falra kasírozott nagyméretű
plakátok, a középformátumú monokróm printek, és a kisméretű színes képi
„felvillanások”.
Bár az Egybeesés egy fotó alapú kiállítás, mégsem az egyes fotográfiákon
van a hangsúly, hanem installációs jellegéből adódóan a „teljesség” elérése
a szándék, egyféle „totális” élmény,
amit a képcsoportok összhatása és az
elrendezés dramaturgiája teremt meg.

történet bontakozik ki előttünk, melynek lapjait tetszőleges sorrendben lapozhatjuk fel.
Egybeesés
Csontó Lajos kiállítása
Kurátor: KOPIN Katalin
művészettörténész
Vajda Múzeum – PhotoLab
Szentendre, Hunyadi u. 1.
A kiállítás 2022. 10. 08-tól
2022. 10. 30-ig csütörtöktől vasárnapig
10 és 18 óra között látogatható.

Csontó Lajos: Egybeesés

Az elmúlt három évtizedben keletkezett fotók egy térben való „újrakeretezésének” van egy általános, magára
az emberi életre vonatkoztatható jelentése is. Egy több irányból olvasható

Megnyitó: 2022. OKTÓBER 7. PÉNTEK,
18.00 óra
A vendégeket üdvözli:
PROSEK Zoltán múzeumigazgató
Közreműködik:
MÁKÓ Rozi zenei előadóművész
A kiállítást megnyitja:
HORVÁT Lili filmrendező
www.muzeumicentrum.hu
Facebook/ferenczymuzeumicentrum
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Szeptember 25-én estefelé már messziről
látszott, hogy valami jelentős esemény készülődik a Ferenczy Múzeumi Centrum Fő
téri Képtárában. Valóban, hét órára régóta
nem tapasztalt tömeg gyűlt itt össze, akkora, amely nem fért be a három terembe. Szentendrei barátok, művészet iránt
rajongók, a szakma jeles képviselői jöttek
az Hommage – Message à Kurtág György
címet viselő kiállítás megnyitójára.
A tiszteletet és üzenetet jelentő francia
szavak címzettje a világhíres zeneszerző,
Kurtág György, küldője pedig a mindannyiunk által ismert, elismert és kedvelt szentendrei képzőművész, Yorgosz (Jorgos).
Hivatalos nevén Tzortzoglou Georgios.
Szülei a görögországi diktatúra elől menekültek Magyarországra, ő már itt született
1952-ben. Autodidakta festő, zenész, aki
szinte felsorolhatatlan, hányféle területén
alkot a képzőművészetnek és a könnyűzenének – egyénit, senkivel sem hasonlíthatót.
Yorgosz éveken keresztül járta a görög szigeteket, ahol felfedezte a két-háromeme
letes, különleges, hímzésszerű ornamentikájú építményeket, a galambdúcokat. Később a kortárs zeneszerzők – Pendereczki,
Kurtág, Ötvös Péter – kottái láttán, amelyek
elvarázsolták őt, kezdett el foglalkozni azzal, hogyan tudná ezek látványvilágát geometrikus tájképeibe, lírai-konstruktív képi
világába belehelyezni. A zsidó temetők sírkövei újabb impulzust adtak számára. Egy
új, más korszak kezdetét jelentették ezek

Megvigasztalódni ebben a barbár világban
Schramkó Péter és Szarka Judit évek óta a Nyisd ki a szemed! filmklub
házigazdái Szentendrén, a P’Art Moziban. Arról kérdeztük őket, hogy mit tud
adni egy ilyen klub, miért van értelme csinálni, és kik az érdeklődők.
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Minden a rendszerváltással kezdődött
A rendszerváltáskor létrejött társadalmi
szervezetek egyike volt a Filmklubok és
Filmbarátok Szövetsége, ide került be
Schramkó Péter fiatal tanárként, amivel
kapcsolatban úgy fogalmazott,
hogy „káderhiánnyal küszködtek és castingoltak engem”. A
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt, majd a tanári
pályáját is ott kezdte. Onnan
jutott el a Filmklub Szövetség
egyik filmbarát találkozójára, ahol felfigyeltek rá. Innen
útja a Magyar Mozgókép Alapítványhoz vezetett, ahova a
Filmklub Szövetség kurátornak
delegálta az Art Mozi Filmklub
Szakkuratóriumba. Miközben
a kuratórium tagjai öt évente
kicserélődtek, Péter maradt
– húsz éven keresztül. Ahogy
fogalmazott: „Senki nem tudta
kinek az embere vagyok a filmes világban, ezért nem nyúltak hozzám. Vicces, hogy nem
voltam senkié, ezért is tartott
sokáig.”

önrészeket, valamint a régi MSzMP-pártház elhagyott előadótermét.
– Az együttműködést rengeteg jóakarat kísérte, de nem volt zökkenőmentes
– mesélte a kezdetekről Schramkó Péter.

felajánlást, pénzt, szakmai segítséget
kaptunk a városban élő barátainktól. Név
szerint lehetetlen felsorolni őket. A mai
napig boldogságot érzek, ha ennek a civil
összefogásnak az erejére és eredményére
gondolok. Andi volt az ágens,
én tulajdonképpen csak a dísz
pinty, ott segítettem, ahol tudtam, de valójában Andi volt az,
aki ezt a mozit lábra állította.
Neki múlhatatlanok ebben az
érdemei. Úgy érzem, méltóképpen ezt nem is lehet neki
megköszönni. Amennyire tudom, hivatalosan nem is sokan
próbálták.
Ez az alapítvány erős volt abban, hogy létrehozza a mozit,
de gyengének bizonyult abban,
hogy hosszútávon üzemeltetni
tudja. A folyton változó külső
szabályozók, a digitális mozizás
technikai forradalma egyszerre soknak bizonyult. Eljött az a
pillanat, amikor nem tudtuk tovább csinálni. Akkor azt mondtuk, hogy tagoljuk be a város
intézményrendszerébe. Végül
is az lett a dologból, hogy a város fölvette a guruló labdát a
földről, mert rájött, hogy valós
közös értékről van szó, ráadásul részt vett az alapításban is.
Nem szabad veszni hagyni a
városlakó közösség munkáját.

„Péter, gyere, csináljunk
mozit!”
Kurátori megbízásának megszűnése idején ismerte meg
Szondi Andreát. Andrea akkoriban érlelte a szentendrei
bezárt mozi újraélesztésének
gondolatát, és intenzíven épíEgy nagy találkozás
SCHRAMKÓ PÉTER Irodalomtanár vagyok és könyvrestaurátette azt a kapcsolati hálót,
– Klötz Ildikó a mozi történetor, de sokan ismernek a kőhegyi turistaházból is. A filmekről
amely révén végül sikerült
tében a másik nagy személyivaló beszélgetés mindig velem volt, bármivel is kerestem a
megnyitni a mai P’Art Mozit.
ség – folytatja a visszaemlékenyerem. Meglátni, belsővé tenni, felmutatni sorsok, emberek,
Péter sok önkéntessel együtt
kezést Péter. Szakértelmével,
helyzetek igazságait és azok esendőségét, miközben a változóSzondi Andrea hívására vett
jó kultúrszervező mivoltával
ban a Változatlant keressük. Ez mozgat. Innen beszélgetéseink
részt a munkában. A megszűnő
Ildikó föl tudta úgy emelni a
címe: Nyisd ki a szemed!
kuratóriumi tagságáért kapott
mozit, hogy otthona lett a köpénzzel hamar a Zoom Mozzépgenerációnak. Akkoriban
gókép és Médiaműhely Alapítvány alapí- – Néhányan nehezen értették meg, hogy Sergő András vezetett egy sikeres filmtójának szerepében találta magát. Végül ez nem egy civil hókuszpókusz, hanem a klubot, Nyisd ki a szemed! címmel. Ezt
összejött több pályázati lépcsőben az
városnak lesz jó. Ez volt a hőskorunk. A vettük át végül csodálatos beszélgetőharmincvalahány millió forint pályázati tá- Cinema Paradiso című filmmel nyitottunk. társammal Szarka Judit filmesztétával.
mogatás, ami lehetővé tette az építkezést. Évekig a Zoom Alapítvány volt az üzemelÉn mindenevő vagyok, ráadásul nincs
Az önkormányzat biztosította a pályázati tetője a megszületett mozinak. Rengeteg filmtörténeti képzettségem, ilyen irányú

Klub és terápia
Judit elmondása szerint az első két évben
valamilyen központi gondolat köré építették a tematikát, mint például a kiszolgáltatottság, az idegenség, az erőszak, az áldozat kérdései. A járvány óta elsősorban arra
koncentrálnak, hogy a lehető legfrissebb
nemzetközi és magyar művészfilmes felhozatalból dolgozzanak.
– A legfontosabb célunk az, hogy közösen
újra és újra felfedezzük, hogy a műalkotások értelmezése ön- és világismeretünk
szabadságát növeli. A közönségünk spontán szerveződik. Eddigi tapasztalataink
alapján főleg az érettebb korú, szentendrei
értelmiség tisztel meg minket jelenlétével
és gondolataival, de több alkalommal ta-

Milyen életet élnek azok a nők, akik
korábban az emberkereskedelmi
maffia áldozataivá váltak?
Ki segíthet nekik új életet kezdeni?
Érdekli ez őket egyáltalán?

A filmklub most megint változik kissé, a tervek szerint nem az elmúlt néhány év
magyar és nemzetközi filmtermésére fókuszál majd, hanem a legfrissebb premierfilmek vetítését követik a beszélgetések. Október 18-án egy szerzői beszélgetéssel
készülnek, a Védelem alatt című dokumentumfilmet tűzi műsorára a mozi, aminek
meghívott vendége Schwechtje Mihály, a film rendezője lesz.

Rendkívüli ünnep ez, de már többször
előfordult, hogy nemzedéki átívelés van
a klubban, mikor egy-egy nagylány, vagy
fiatalember egészen érett személyiségként tanítja a felnőtteket. Nagy kalandok
ezek, és nagyon vigasztalóak is. Én mindig
úgy jövök el ezekről a beszélgetésekről,
hogy a sok érzés között ott van az is, hogy
kicsit megvigasztalódtam ebben a barbár
világban.
A filmeket a publikus vetítés előtt Judit és
Péter együtt megnézik, és megbeszélik,
hogyan épüljön fel a beszélgetés dramaturgiája.
– Nagyon szép dolog, ahogy a beszélgetések alatt aktivizálódnak azok a klasszikus
tudások, amiket mi annak idején magunkba
szívtunk – meséli Péter. Hatalmas dolgokat

Célunk az, hogy közösen újra és újra felfedezzük,
hogy a műalkotások értelmezése önés világismeretünk szabadságát növeli.
lálkozhattunk fiatalabbakkal, sőt, diákokkal
is. Részünkről teljesen nyitottak vagyunk
bármilyen korosztály és szociokulturális
háttér felé. Ha valakiben felébred az érdeklődés a témáink iránt, akár személyes
érintettség, akár kulturális éhség szintjén,
nagy kíváncsisággal és szeretettel fogadjuk.
Péter szerint nagyon érdekes megtapasztalni azt, ha ebbe az alapvetően középkorú
társaságba becsöppen egy kamasz.
– Tágra nyílt szemekkel hallgatják a felnőttek mondatait, majd hirtelen felnőnek,
és mi nézzük tágra nyílt szemekkel őket,
hogy ez a tizenhat éves kislány honnan veszi ezt az igazságot, amit most kimondott?

fedezünk fel a filmek narratív technikáiban,
képi világában, szimbólumrendszerében.
Nagyon alaposan kivesézzük először egymás között, és aztán újra, amikor közösen
megnézzük a nagy vetítésen, ami után átülünk a klubszobába. Akkor már úgy kezdjük
a beszélgetést, mint egy önsegítő csoport.
Ezek a filmek elég megrendítőek, néha nehéz is egyedül hazamenni. Nekem kérésem mindenkihez, hogy azt az első érzést
mondja el, amivel kijött a teremből. Amikor
mindenki leteszi az asztalra, amit magával
hozott, abból építkezünk, azt beépítjük a
mi saját forgatókönyvünkbe.
Juditot arról kérdeztem, hogy melyik film
fogta meg nagyon.

– A tavaly februári klubunk Anders Thomas Jensen: Az igazság bajnokai című akciófilm paródiájáról szólt. Számomra egészen különleges felfedezés volt, hogy ez
a groteszk hangvételű film mennyire közel
hozza mindnyájunk számára az egyik legnagyobb filozófiai kérdést: az embernek
sorsa van, vagy a létét véletlenek irányítják.
Ezzel a kérdéssel szembenézve miképpen
adunk értelmet saját létünknek.
Péter saját bevallása szerint finoman
szólva sem vitt homogén életpályát.
Volt irodalomtanár, vitorlásoktató, turistaház vezető, de igazából pedagógus.
Arra a kérdésre, hogy meglátása, eddigi
tapasztalatai szerint, mit visz haza a mozilátogató a klubfoglalkozásokról, így válaszol: – Nagyon színes a kép, mert a film
élménye a nézők többségében megérint
egy-egy érzékeny pontot. Természetes,
hogy a néző a saját életének horizontján
keresztül reflektál a filmre. Ott és akkor
létrejön a párbeszéd a film és aközött az
állapot között, amivel leült megnézni a
filmet. Ennek a párbeszédnek mi is tanúi
vagyunk, és ez építi a többieket is. Sokszor látszik, hogy valamit tisztábban lát,
valamit máshogy lát, megváltozott egy
fényszög benne, amivel kezelni tudja azt,
ami éppen megérintődött benne a filmen
keresztül. Nagyon sok ilyen elmozdulást
lehet látni. Persze ez nem egy valódi
önsegítő csoport, de néha határos vele,
mert személyes tétekkel érkeznek az emberek. Azok, akik ezeket a filmeket megnézik és ott maradnak beszélgetni, nem
félnek ettől a munkától, sőt, ambicionálja
őket. Műveltség és önismeret egyszerre
mozdul.
Zimre Zsuzsa
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műveltségem. Magyar-könyvtár szakon
végeztem, de közben bejártam Balassa
Péter [esztéta, publicista, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár – a szerk.]
előadásaira is. Ennek azért van jelentősége, mert Judit, a klub háziasszonya esztétika szakos volt és igazi Balassa-tanítvány.
Klötz Ildi hozott össze vele, azt mondta,
hogy ő ismer mind a kettőnket, szerinte mi jók leszünk együtt. Kitalálta azt a
formabontó megoldást, hogy nem egy
klubvezető van, hanem legyen beszélgetős klub, ahol mi ketten pingpongozunk
Judittal. Jobban mondva forgóztunk a beszélgetőtársainkkal, hogy az asztalitenisz
metaforájánál maradjunk.
– Pillanatokon belül kiderült, hogy Péterrel kölcsönösen inspiráljuk egymást
– veszi át szót Szarka Judit. Tudásunk és
érzékenységeink kiegészítik egymást. Ráadásul rendkívül nyitott és izgalmas szellemi teret teremt a dialogikus moderálás,
a nyilvános párbeszéd. A közönség tagjai
is szellemileg könnyebben és hamarabb
megnyíltak így. Remek beszélgetések alakultak ki.

Fakivágásokról dióhéjban
Több lakótól is érkezett lapunkhoz észrevétel azzal kapcsolatban, hogy városunkban
koros fákat vágtak ki – a Füzesparki lakótelepen, a Bükkös-parton és a Postás strandon.
Hazai Attila főkertészt kérdeztük a fakivágások okáról és körülményeiről.
Füzesparki lakótelepen három fenyőt vágtak ki az ősz folyamán: két rossz állapotú
ezüstfenyőt és egy még rosszabb állapotú
mamutfenyőt. Utóbbit évek óta permetezéssel próbálták kezelni, mert egy gombás fertőzés támadta meg, és idén nyárra
a lombkoronájának már több mint ötven
százaléka elszáradt. Az ezüstfenyők állapotuknál fogva menthetőek lettek volna,

olyan fát találtak, amelyek bár kívülről nagy
lombkoronájú, egészséges egyednek tűntek, a törzsük belülről korhadt volt, így statikai szempontból már nem voltak stabilak.
Ezeket a 30-40 méter magas fákat akár egy
30 km/órás szél ki tudta volna dönteni, így
a három nagy égerfa kivágása mindenképpen indokolt volt. Szerencsés helyzet, hogy
a területen vannak már több mint 10 éves
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de sajnos a szomszédos ház vízszigetelését
kikezdték a gyökerek, és ennek következtében alulról vizesedett az épület. „Tudni
kell, hogy ezeket a fákat annak idején nem
a város, hanem a lakók ültették. Sajnos sem
a fajtaválasztás, sem a hely kijelölése nem
volt szerencsés, mivel nem hagyták meg az
épülettől a megfelelő védőtávolságot. A fák
mára elérték azt a méretet, hogy már kárt
okoztak az épületszerkezetben. A fakivágás
előtt az érintett 8 lakás tulajdonosa beleegyező nyilatkozatot írt alá. A kivágott fákat
saját költségen pótolni kell majd és ezeket a
fákat már oly módon elültetni, hogy az épülettől meglegyen a kellő védőtávolság, illetve
lombhullató fákat fogunk választani, hogy
a téli sötét időszakban ne árnyékolják az
érintett lakásokat” – mondta el Hazai Attila.
A Bükkös-part 11-es út fölötti szakasza
– a városrészi költségvetésen megszavazottak szerint – rehabilitálásra kerül. A
folyamat első lépéseként felmérték az ottani faállomány egészségi állapotát. Ezt
egy ultrahangos vizsgálattal (ún. fakopp
műszerrel) végzik, amely kimutatja, hogy
a törzs belső része mennyire élő vagy
nem élő. „Szentendre városában csak úgy
vágnak ki fát, ha ezen vizsgálat alapján a
kivágás indokolt. Ezen a területen három

magoncok, amelyek így, hogy fényt kapnak, szépen át fogják venni a kivágott fák
helyét, így 2-3 év múlva már a korona is be
fog fordulni ezekre a most üres foltokra” –
tájékoztatott a főkertész.
A Postás strandnál az elsőfokú árvízvédelmi vonal meghosszabbítása zajlik, itt
a gátépítési munkáknak esett áldozatul
három nagyméretű, egészséges nyárfa. A fakivágást az alvállalkozó vélemé-

nyeztette az Önkormányzattal, valamint a
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, illetve azt a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
is jóváhagyta. „Ezeket a fákat városvédelmi
szempontok miatt kellett kivágni. Pótlásuk
a Postás-strandon lehetséges. Szerencsére
számos lakossági felajánlás érkezik, például gyermek születése vagy házassági évforduló alkalmából szeretnének emlékfát
ültetni, így az utóbbi időben több kőrist és
platánt is ültettünk oda, illetve idén is fogunk még egy hársfát” – tette hozzá Hazai
Attila. A fakivágást mind a három helyszínen megelőzte egy fauna vizsgálat.
„Megnéztük, hogy nincs-e a fán odú vagy
fészek. A tojásrakási időszaknak vége, aktív fészkeket nem is találtunk, egy esetben
találtunk – valószínűleg mókus vagy pele
– odút, de abban sem voltak lakók. Mindenesetre a szomszédos fára kihelyeztünk egy
új, mesterséges odút, hogy az állat tudjon
magának télire kuckót találni.”
A főkertész szerint fontos, hogy tisztában
legyen azzal minden szentendrei lakos,
hogy a város számára egy fa kivágása a legköltségesebb. „Amit lehet, azt
mentjük, amit lehet, gallyazunk, ifjítjuk,
odvasodást kezelünk, a kikorhadásokat
kitisztítjuk, bekenjük, megerősítjük, az
idős fákat támasztjuk – ahogy a Templomdombon is egy százötvenéves akácfát
–, hiszen a mentés mindig olcsóbb, mint
a kivágás munkaórája, a zöldhulladék elszállítása, ledarálása, és így tovább.” Azt
is fontos tudomásul venni, hogy a lakossági faültetések esetében a jószándék
nem mindig elég. Érdemes, sőt, tanácsos
minden ilyen esetben konzultálni, a főkertész szakvéleményét kikérni a megfelelő fajtaválasztás érdekében, illetve a
közműtérképet együtt megnézni, hiszen
minden faültetésnek az az alapja.
-lzs-

GYALOGBUSZ TÁJÉKOZTATÓ ÉS MŰHELY
Kedves „Alsós” Szülők!
Október 8-án GYALOGBUSZ tájékoztatót és
útvonaltervező-műhelyt tartunk a szentendrei Civil Házban (Péter Pál utca 1.).
10 órától Szép-Magyar Ágnes számol be nekünk a budakalászi gyalogbusz immáron egy
éves működésének tanulságairólról, majd
Lázár Zsófia és Andrasev Szonja mesélnek a szentendrei tervek alakulásáról. Ezután
a felmerülő igények alapján közösen megtervezzük az útvonalakat, megállókat,
amelyek alapján reményeink szerint már októberben elindulhatnak az első GYALOGBUSZ járatok.
A műhelyre, illetve a gyalogbuszra „sofőrnek” és „utasnak” jelentkezni a QR kódban
mellékelt űrlapon, illetve az alábbi e-mail címen lehet: gyalogbusz.szentendre@
gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők (Mindenki Szentendréje Egyesület)

Polgári szellemből építkezni

Az idei nyár szerencsére már nem a pandémia árnyékában telt, és ez látszott is
a megszaporodó különböző kulturális
programokon, fesztiválokon, a látogatottságon. Mennyiben teljesült az a markánsan megfogalmazott célkitűzés, hogy
„Szentendre a szentendreieké”?
Szerintem erőteljesen változott a fókusz:
tömegrendezvények helyett a minőség
került előtérbe, és az a szemlélet, hogy a
városvezetés feladata elsősorban a kulturális szereplők segítése, támogatása.
Egyetlen brandünk van, ez Szentendre,
ezt kell „elmesélni”, megjeleníteni. Így
vált a szentendrei identitásképzés egyik
fontos elemévé a Szentendrei Kulturális
Központ jóvoltából a KultSzerenád-sorozat
– sikerét minisztériumi dicsérő oklevél is
jelzi. Nagyon jó érzés látni, hogy a helyi
közösségek szívesen részt vesznek ezeken
az eseményeken, az ott lakók utána együtt
maradnak, beszélgetnek.
Visszatérve a nagyobb volumenű programokra: a tradicionálisnak mondható rendezvények továbbra is megjelentek a városban, sikerrel és minőségi tartalmakkal
– például a Szentendre Éjjel-nappal Nyitva,
a Gyertyaúsztatás vagy a Gyereknap – annak ellenére, hogy több tízmillió forinttal
kevesebbet tud a rendezvényekre szánni

Lang András | Fotó: Deim Balázs

a szervező Kulturális Központ. Kiemelném
a Teátrum nagysikerű fesztiváljait és előadásait, vagy a Ferenczy Múzeumi Centrum
izgalmas eseményeit, különösen a Nyitott
Templomok Hétvégéjét. Most tapasztaltam
meg, hogy milyen fantasztikus akusztikája
van a Péter-Pál templomnak. Mindegyik
nagyon magas színvonalú programsorozat volt.

Konyha és Söndörgő koncert az idei SZÉN Fesztiválon | Fotó: Deim Balázs

De mondok más példát is: nemrég történt,
hogy elmentem a Petőfi Kulturális Egyesület várostörténeti előadására, majd átnéztem egy kiállítás-megnyitóra az Erdész
Galériába; a nap a P’Art Moziban ért véget,
ahol a Bereményi-film alkotóival szerveztek közönségtalálkozót. De ugyanezt
nyáron is megéltem: egyszerre zajlottak
izgalmas események a MANK galériájában,
a Vajda Lajos Múzeumban és a Folt Kávézóban. Sajnos nem tudsz egyszerre három
helyen lenni – pedig szeretnél!
Azt mondja, hogy mindezt a városvezetés
generálja?
Semmiképp. Azt állítom viszont, hogy
bennük már jól megmutatkozik a város
alapvető törekvése: az a feladatunk, hogy
tartsuk a zászlót, és jogi, strukturális eszközökkel segítsük, inkubáljuk a kulturális
szereplőket abban, hogy együttműködjenek. Persze tudnunk kell azt is, hogy
kiknek akarjuk „elmesélni” a várost: a kultúrára, kreatív tartalmakra nyitott polgári
közönség a célcsoportunk, mint ahogy ez
Szentendre Turisztikai Koncepciójában is
megfogalmazódott.
A város brandjének meghatározására számos próbálkozás történt a múltban is. A
Turisztikai Koncepció kapcsán pedig az
a benyomása az embernek, hogy túl sok
lehetséges megközelítésmód kínálkozik…
Ezért indítottuk el a Brand Stratégia kidolgozását, és szerveztük meg nyáron a Hogyan meséljük el Szentendrét? című szimpóziumot. Az érintett intézményvezetők
mellett előadást tartottak legismertebb várostörténészeink is: Török Katalin, Krizbainé
Szabó Éva, Benkovits György és Vincze Ottó
szentendrei Munkácsy-díjas képzőművész.
Most először került fókuszba az a gondolat, hogy egyszerűen el kell mesélnünk
Szentendrét. Hogy milyen formákkal és
eszközökkel, kiknek, mekkora hatékonysággal tudjuk ezt megtenni – ezen kell
dolgoznunk. Igaz, hogy nagyon sok érték
él egyszerre ebben a városban, de nem az
a feladat, hogy közülük egyet kiemeljünk,
hanem egyfajta „közlekedési szabályrendszert” kell alkotnunk, amely keretein belül
ezen értékek egymást erősítve bemutathatók.
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A kultúra identitásépítő tényező, melynek egyik legfontosabb eleme a
helytörténet, és az a mód, ahogy magunkat elmeséljük másoknak – fogalmaz
a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke. Lang Andrást az eltelt időszak
eseményeiről kérdeztük.

Keresztelő Szent János-plébániatemplom, Nyitott Templomok Hétvégéje, 2022. | Fotó: Deim Balázs/FMC

28 — kultúra

Valamifajta prioritásra azért biztosan
szükség van – az ön számára mi lehet ez?
Szerintem a város alfája és omegája a
helytörténet. Van egy fantasztikus Skanzenünk, de nincs városi helytörténeti kiállításunk. Márpedig e nélkül nem mesélhető
el Szentendre. Minden adott hozzá: kiváló helytörténészek, profi muzeológusok,
könyvtári kutatószoba. Ha mindez összeadódik, akkor – a mai kornak megfelelő
formában – el tudjuk majd mesélni a saját
történetünket. Az identitás erősítése és a
helytörténet modern megjelenítése szintén kulcskérdés: legyen hova vinnem a
fiamat, ahol megmutathatom neki, milyen
kulturális közegbe született. És ne csak
tablókon, hanem például a film nyelvén keresztül is láthassa, sőt, ha akarja, kutathasson, kereshessen benne. Ennek érdekében
EU-s pályázatot nyújtottunk be – közösen
az Ferenczy Múzeumi Centrummal (FMC)
és a Tourinform Irodával (TDM) – hogy egy

korszerű látogatóközpont jöhessen létre a
MűvészetMalomban.
A legnagyobb közösségi oldal néhány helyi véleményvezére azért erős kritikával
illeti a kulturális városvezetést, mondván:

De említhetem a nagyon aktív Tourinform
Irodát (TDM), vagy a magas színvonalon
dolgozó városi magazint, a Szentendre és
Vidékét is.
Ezek az intézmények számtalan alkalommal egymást segítve, kiegészítve dolgoznak a városért. Én magam az Éjjel-Nappal
Fesztiválon a kulturális bizottság szellemeként jelentem meg számos helyen:
többek között a Lex Caféban, Bicskei Brigiék udvarában, a Postás strand főzőversenyén – és tudom, hogy a Pap-udvarban
eközben jazz-zene szólt Kanyó Erikáéknál.
Én ezt nevezem polgári szellemnek – ebből kell tovább építkezni, és ezt kell jól
bemutatni.
Ha a szereplők jól érzik magukat, a kávézó,
a galéria jól tud működni, ha a múzeumba vagy a moziba elég látogató érkezik,
akkor fenntartható és virágzó a kulturális
élet Szentendrén.
Mielőtt mindenki elégedetten hátradőlne
azzal, hogy itt minden szép és jó, azért
biztosan van olyan terület is, ahol nem
sikerült előbbre lépni.
Persze. Például régi terv, de még nem
sikerült megvalósítani, hogy a kulturális
programok egyetlen internetes felületen,

Egyfajta „közlekedési szabályrendszert”
kell alkotnunk, amely keretein belül
ezen értékek egymást erősítve bemutathatók.
ebben a városban nem történik semmi.
Minden vélemény számít, még ha gyakran
szubjektív is.
A tények nem ezt mutatják. Fussuk át az
FMC idei programjait! Vagy beszéljünk
a minősített könyvtári díjjal jutalmazott
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárról,
a nyári nagy programokat sikerrel megvalósító Kulturális Központról és a Teátrumról, a bevétel-rekordokat döntögető
moziról, a patakparti kortárs kiállításokról!

jól kereshetően megjelenjenek. Dolgozni
kell azon is, hogy a megfogalmazott Brand
Stratégia milyen korszerű formában jeleníthető meg. Októberben tárgyalunk róla,
utána kezdődhet a valódi munka, work
shopokkal, marketinges szakemberekkel,
a kulturális kerekasztal létrehozásával.
A játékszabályok már megvannak, már
csak közösen kell elindulni, méghozzá
egy irányba.
KA

VAJDA SZENTENDRÉJE
Művészet- és helytörténeti séta Vajda Lajos nyomában, Szentendre belvárosában Komáromi-Raisz Borbála helytörténésszel
és Szabó Noémi művészettörténésszel.
Vajda Lajos (1908–1941), a 20. századi magyar avantgárd/modern művészet kiemelkedő alkotójának élete és művészete
elválaszthatatlan Szentendrétől. A séta során közösen fedezzük fel a város jellegzetes motívumait, építészeti és természeti örökségét, rejtett kincseit és „nagy látványait”, amelyek
megtermékenyítően hatottak Vajda és kortársai művészetére.
A Szamárhegy stanglis kútjai, a romantikus hangulatú szerb
temető ódon sírkövei, Szentendre többszáz éves polgárházai,
a Templomdomb akácfa matuzsálemei mind a város múltjának tanúi, Vajdai műveinek ősforrásai és a régmúlt beszédes
Fotó: Ferenczy Múzeumi Centrum
emlékei.
Fedezzük fel őket közösen október 8-án 11 órától a Ferenczy Múzeumi Centrum sétáján!
A séta időtartama: 90-120 perc. A séta a Fő téri Szentendrei Képtár elől indul. Az esemény regisztrációhoz kötött: regisztracio@
muzeumicentrum.hu. Jegyek: Felnőtt: 1000 Ft, Gyerek: 500 Ft, jegymester.hu

Nógrádkövesden születtem, Balassagyarmaton jártam iskolába, majd a nyolcadik
elvégzése után apám lakatosinasnak íratott be. Azon a nyáron már nem volt iskolai
szünetem. A Nógrádkövesdi Állami Gazdaság az a hely volt, ahonnan a tanulók csak
megszökni akartak. És nem elsősorban a
kemény munka miatt, hanem azért, mert
a kezdőket minden egyes műhelyben csúnyán egzecíroztatták. Én viszont összeszorítottam a fogam, és kitanultam a mesterséget, mert a palóc vérem nem hagyta,
hogy egy nap ne adjam vissza mindazt a
rosszat, amit kaptam.
Két év után tudtam eljönni, a Pestvidéki
Kőbánya Vállalatnál lettem lakatos, innen
soroztak be katonának, leszerelés után
pedig elvégeztem a gépipari technikum
érettségit. Ezt követően lettem brigádmajd művezető mintegy ötven emberrel
a kezem alatt.
Bercelre nősültem, nejem Maholányi Pálné, született Vácz Gabriella.
Az unokaöcsém sokat mesélt nekem
Szentendréről, aztán egy nap, amikor nekem is lehetőségem nyílt eljutni ide, szinte
hanyatt estem a szépségtől. Azt éreztem,
a mennyországban vagyok.
1969-ben költöztünk Szentendrére.
Azt hiszem, az én érdeklődési köröm általában mindig is több volt, mint a gyarmatiaknak. Rengeteget olvastam, és talán
egy kicsikét távolabb is láttam. Szentendre
megadta nekem azt a műveltséget és színvonalat, ami engem borzasztóan vonzott.
Ahová tudtam, elmentem, legyen az előadás, kulturális esemény vagy állami ünnep.
Ami meglepett, hogy mindig ugyanazokat

az arcokat láttam. Nem értettem, és ma
sem értem, hogy bár a város lakossága
egyre csak duzzadt, a helyi közéletben
aktívan résztvevők száma soha nem nőtt.
A legtöbbet a tősgyökeresektől tanultam,
Petrovity Sanyi, Benkovits Gyuri és Szentendrey István voltak azok, akik a történeteiken keresztül megismertették velem a
várost. Istvánt a vízműveknél ismertem

Maholányi Pál | Fotó: Deim Balázs

meg, ő vett fel engem a helyettesének. Ez
a munkahely volt a legjobb iskola nekem!
Olyan fiatal művészgyerekek gyűltek itt
össze, mint Aknay János, Benkovits Gyuri,
Gavrilovits Sándor, Juhász Endre, Matyófalvi
Gábor vagy Zámbó Öcsike. Örömmel vettük fel őket, mert nem csak rendesen dolgoztak, de szerettem is, amit művészként
csináltak. Amikor csak tudtam, ott voltam
a kiállításaikon is.

MAHOLÁNYI PÁL Géplakatos, civil aktivista, környezetvédő, Szentendre díszpolgára
(2004)
1969-1979. Dunamenti Regionális Vízmű munkatársa
1972-1985. Teátrum Lakásszövetkezet elnöke
1981-1983. ÁFÉSZ ipari osztályának vezetője
1989. adománygyűjtés és -szállítás a romániai forradalom idején, később zilahi és
kézdivásárhelyi gyerekek üdültetése az Izbégi Parktáborban
1990-2015. az Izbégi Baráti Kör lelke
Érdemeik a teljesség igénye nélkül: Öregek Napközi Otthona létrehozása Izbégen, Idősek
karácsonya, az izbégi szerb kereszt felújítása (1989), II. világháborús emléktábla elhelyezése az Izbégi Általános Iskola falán (1989), a romániai forradalom emlékére kopjafa
állítása Csicserkón (1990), Mária kegyszobor helyreállítása a László-telepen (1992), a
Vörös kereszt heyreállítása (1995), a Kisforrás forrásfoglalatának helyreállítása (2007)
1994-98. önkormányzati képviselő
1995. Nyitott Szív Alapítvány alapítója
1995-től Szentendre Bükkös patak és Környéke Beruházó Vízi Közmű Társulat elnöke,
melynek köszönhetően mintegy 3500 lakást érintő szennyvízcsatorna-hálózat épült meg
1998-2002. MSZP helyi szervezetének az elnöke
2004. Castrum Egyesület megalapítása
2005. könyvgyűjtés a zilahi magyar lakosság számára, melynek eredményeként jött
létre a 14 ezer kötetet számláló Ady Könyvtár
2005. Zilah díszpolgára
2007. Szentendre Kőhegyi Elektromos Közműtársulás egyik közös képviselője

A Vasvári lakótelep megépítését ‘72-ben
hirdette meg az OTP, az érdeklődők a Városi Tanácson ültek össze, ahol elmondták,
lakásszövetkezet alapítása is szükséges
lesz. A szövetkezet első feladata az volt,
hogy a tervezéstől a kivitelezésig felügyelje a munkálatokat a lakók érdekeit
képviselve. A jelenlévők engem választottak meg elnöknek, és egészen 1985-ig
láttam el ezt a feladatot, az első években
társadalmi munkában, később tiszteletdíj
fejében. Miután megépültek a lakások, mi
szerveztük a terület rendezését, parkosítását, foci- és korcsolyapálya építését,
különböző kulturális és szórakoztató programok létrehozását, de például Matyófalvi
Gábor Anya gyermekével című szobrának
a felállítását is.
Sokszor sokaktól megkaptam már, hogy
munkamániás vagyok, de ez így nem igaz!
Van egy nagy telkünk Kőhegyen, és a minap lenyírtam rajta a füvet. Rettenetesen
elfáradtam, de boldog voltam, mert sikerült a végére jutnom annak, amit elterveztem. Vagyis én soha nem a kemény munkát szerettem, hanem az elvégzése felett
érzett örömet.
Ami a civil munkákat illeti, azt láttam, sokan gyámoltalanok, nem mernek igazán
kezdeményezni. Én azt hiszem, jó emberismerő vagyok, elsőre megérzem, ki, milyen
ember, hogyan kell vele beszélni. Aztán
amikor egy-egy közösség vezetéséről volt
szó – legyen az a lakásszövetkezet vagy a
csatornatársulás – szívós is tudtam lenni.
Amikor egy-egy kérdést a többség megszavazott, abból már én sem engedtem,
újabb vitá(ka)t nem hagytam nyitni, és az
sem érdekelt, ha a kisebbségben maradtak emiatt utálkoztak.
Ugyanakkor első számú embernek sosem
tartottam magam, mindig a másodvonalban szerettem lenni. Ezért sem szerettem
volna soha a képviselőségnél továbbjutni.
Nincs nyelvtudásom, se magas iskolám,
igazából nem is lennék rá alkalmas.
De végül a képviselőségből is kiábrándultam. 1994-ben pártlistáról kerültem be a
testületbe, de hamar rájöttem, hogy ez
nem nekem való. Én nem csillogni akartam, hanem alkotni, tenni, de csak a kötözködéseket kaptam pusztán azért, mert
mindenki a pártszínek alapján ítélte meg
a másikat. Azt éreztem, civilként sokkal
többet tudtam és tudok tenni a környezetemért, így nem jelöltettem újra magam,
sőt, az MSZP-ből, majd évekkel később a
TESZ-ből is kiléptem.
Ma is azt látom, hogy meg van osztva a
város. Pedig jó összefogással, szeretettel,
kitartással és kreativitással csodákat lehetne elérni. Hiszek ebben, mert én egy
ilyen egyszerű palóc ember vagyok!
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Az egyszerű palóc ember esete Szentendrével

Z generáció vs. Boomerek?
Az idősek nem értik a fiatalokat és viszont. Sokszor halljuk, hogy a mama nem
ért a technikához, a gyerek viszont ne mondja meg a tapasztaltnak, hogy mit
tegyen! Milyen megoldásokat találhatunk a generációk közötti súrlódások
elkerülése érdekében?

Először Gáspár Virág elsőéves egyetemista és a nagymamája beszélgetését jegyeztem le, akik a kapcsolatukról, a világnézetükről és arról cseréltek eszmét, hogy
mikortól számít valaki idősnek.
Virág (V): Véleményem szerint a mi kapcsolatunk nem egy átlagos nagymama-unoka
kapcsolat, sokkal inkább barátnőinek mon-

Instagramon keresem az új receptjeimet.
Persze én is tudok pár dolgot tanítani, ami
a gyakorlatban igenis hasznos és jól működik. Nagy örömmel tölt el, hogy tőlem
tanult meg Virág hímezni és főzni.
Szerintem mindig lesznek ellentétek a korosztályok között (a korkülönbség miatt),
de ez így van rendjén. Néha nem értem
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danám. Nagy könnyebbség számunkra,
hogy együtt élünk, így bármikor láthatjuk
egymást. Számomra ő a nagybetűs Nagymama, mivel bármilyen problémám van,
hozzá mindig bátran fordulhatok. Szerencsére, tarsolyában mindig lapul egy-egy
jó tanács. Szerinted Nagyi mikortól számít
valaki idősnek, Te annak tartod magad?
Nagymama (N): Attól függ, valaki idős-e,
hogy fejben annak gondolja-e magát, de
azért hatvan felett már ráébred az ember arra, hogy eljárt felette az idő. Lassabb a mozgása, többet gondolkodik az
élet nagy kérdésein, néha elfelejt ezt-azt.
Ezért is vannak az unokák, hogy emlékeztessenek minket. Már idősnek érzem
magam, de még bennem van a lendület.
Mint szokták mondani, a fiatalok tartanak
minket fiatalon.
V: Mit gondolsz, miben segíti egymást a
két generáció? Milyen konfliktusok léphetnek fel?
N: Ti is nagyon sokat tanítotok nekem, akár
a telefonkezelésben, akár az elektronikai
eszközök használatában. Szeretnék kibújni
a „boomer Nagyi” jelzőből, így például az

mit, miért csinálnak az unokáim, de csak
legyintek rájuk egyet. Nyitott vagyok a változásra és a tanulásra hatvan felett is. A világ rohamosan fejlődik, így muszáj haladni
a korral, hogy ne maradjon le az ember.
V: És milyen volt a te tinédzser korod?
N: Nagyon szerettem a leánykoromat. Emlékszem, mikor általános iskolás voltam,
mindig hittan előtt játszottunk a templom körül, beszélgettünk nagyokat, aztán
mise után folytattuk az egészet elölről. A
gimnáziumi éveim alatt nem voltam az
élmezőnyben, de a legszebb éveimbe sorolnám őket. Szerencsére máig rendezünk
„öreg-diák”-találkozókat, ahol szívesen
elevenítjük fel a régmúlt emlékeit néhány
fotó segítségével.
Modern ellentétek
A fiatalok és az idősebbek közötti modern
ellentétek vélhetően az elmúlt évszázad
folyamán alakultak ki, leginkább a gyors
technológiai változásoknak köszönhetően. Az idősebb nemzedék tagjai nem
tudnak, vagy egyáltalán nem is akarnak
lépést tartani a technológia rohamos fej-

lődésével. Manapság a fiatalok tanítják az
idősebbeket – s nem fordítva – a modern
eszközök használatára. A nemzedékek közötti ellentét tovább fokozódott erkölcsi,
viselkedési téren 1968-tól a párizsi diáklázadással. Ekkortól kezdve, a posztmodern
kortól kiindulva számos fiatal fordult el a
fegyelemtől, a tisztelettől, és vált függővé
az alkoholtól, drogoktól, szextől stb. – a
szabadság, avagy szabadosság nevében.
Tímár Balázs
elsőéves egyetemista
Merengés a múltról
Napjainkban a fiatalok és az idősek között
számos konfliktus adódhat, melyek több
okra vezethetők vissza. Ilyen konfliktusba bármely átlagos hétköznap belecsöppenhetünk. Egy át nem adott ülőhely, egy
előre nem engedés mind-mind okozója
lehet egy szaftos ütközésnek. Ilyenkor jön
elő a két korosztály, sőt minden korosztály
legnagyobb és legszembetűnőbb hibája,
az előítélet, melyet egymás ellen elkövethetnek. Ez pedig nagymértékben képes
befolyásolni a hozzáállásunkat, mi több, az
adott személyről alkotott képünket, még
mielőtt az illető megnyilvánulhatott volna
bármilyen színben is.
Az ember nagyszülei általában a megnyugvás, a biztonság és a szeretet szinonimái. Ez az én esetemben csupán félig
igaz. Anyai ágon a nagyszüleimet csak
félig ismertem, nagypapám már születésem előtt elhunyt. A nagymamám, Zsuzsa
Nagyi, a világ leghatalmasabb szívű asszonya volt. Iskolákban dolgozott élelmezésvezetőként, imádta a gyerekeket, mindig
a kedvükben járt. Az erről szóló emlékeit
bármikor szívesen felidézte nekem, ha épp
esti mesére vágytam. Számomra ő a „jó”
megtestesítője volt. Amikor csak meglátogattuk, mindig friss ebéddel várt minket,
nála sosem szenvedtünk hiányt semmiben.
Az irányunkba kimutatott végtelen szeretet és odaadás szinte már napi rutinját képezte. Egy reggeli tea, egy esti kakaó vagy
akár egy szörp az éjszaka közepén, mikor
az öcsémmel kiszáradt szájjal ébredtünk
fel – ő mindig, akár egy őrangyal ott termett és kitette szívét-lelkét értünk. Isteni

ételeit csupán desszertjei múlták felül,
az almás pite, a palacsinta és a legendás
amerikai krémese. Az idő és az időjárás
sem akadályozta meg soha abban, hogy
elvigyen minket a játszótérre, vagy csak
sétáljon velünk egy nagyot. Szerencsésnek tartom magom, hogy egy ilyen szuper
Nagymamáról mesélhetek neked. Remélem, fentről most büszkeséggel néz le rám,
és egyszer majd újra találkozhatok vele.
Krnács Máté
12. osztályos tanuló
A generációs konfliktusokon át
a csalás megelőzésig
A nagyszülők gyakran segítenek a gyermekek felnevelésében is. Élettapasztalatukkal nagymértékben formálhatják a
fiatalok gondolkodásmódját – felbecsülhetetlen emberi értékekkel, mint például

az erkölcsösség, az alázat, a tiszteletteljes
és felelősségteljes magatartás, a kitartás
és a szorgalom. A közös élmények és szép
pillanatok is emlékezetesek lehetnek a későbbiekben, ezért azt tanácsolom, hogy
gyűjtsünk sok-sok szép emléket és élvezzük az életet velük!
Segítsünk az idősebb embereknek, amen�nyire csak tudunk. Hívjuk fel az idősebb
generáció figyelmét az internet veszélyeire
és a csalásmegelőzésre! Segítsünk nekik
eligazodni, ha elakadnak a modern technika használata során!
Jasku Zsolt Benjámin
11. osztályos tanuló
Az én nyolcvannégy éves Piroska
nagymamám gondolatai
A mai fiatalok nagyon sok technikai eszközt használnak, és kevésbe figyelnek

oda a személyes kapcsolatokra. A régmúltban a nagyszülők és az unokák közötti kapcsolat azért volt erősebb, mert
több időt töltöttek együtt, például közös
főzésekkel és sütésekkel. A diavetítések,
a kártyázások elengedhetetlenek voltak,
ezzel is megerősítve a családi kapcsolatokat. Manapság sajnos a rohanó életben
kevesebb időt tudunk egymásnak szentelni. A családok gyakran messzebb laknak a nagyszülőktől, a fiatalok sokszor
külföldön tanulnak, inkább online tartják
a kapcsolatot. Ebben az energiaválságos
időben viszont az idősek át tudják adni a
múltban szerzett tapasztalataikat a spórolás, a költségek csökkentése, illetve a
bevásárlás terén.
Összeállította: Völgyesi Anna Sára,
a Móricz gimnázium végzős diákja

Elkezdődött a bajnoki szezon

KÉZILABDA
A 2021/21-es NBII-es bajnokság győzteseként a lányok nem
éltek az NBI/B-be feljutás lehetőségével, ugyanis az osztályozó mérkőzés időpontja egybeesett egy számukra igen
fontos nemzetközi strandkézilabda rendezvénnyel. A szentendrei női kézilabda évek óta ebben a szakágban ér el nemzetközi szintű eredményeket. A 2021/22-es bajnokságban, így
újra NB II-es szinten szeretnének bizonyítani és megnyerni a
bajnokságot.
Szeptember 11-én kezdték a lányok az idei szezont a Tatabánya
SC csapata ellen, ahol 34:30-as győzelmet arattak. A csapat
szerkezete igen megváltozott, többen elmentek, viszont visszatérő játékosok erősítették az idei keretet. Visszatért a pályára
Gróz Kitti, Nagy Alexandra és Vigh Viktória is, akik korábban
szentendrei neveltetésben nőttek fel. Mellettük új tagok még
Gaál Dorina (balszél) és Helembai Lilla (beálló). A csapatot erősíti még pár ifjúsági korosztályú játékos, akik a felnőtt bajnokság
mellett a saját bajnokságukban is helytállnak.
Eddigi mérkőzések:
Szentendre NKE – Tatabánya SC 34:30
Góllövők: Rácz 7; Helembai 5; Gróz, Markos 4-4; Kovács, Farkas,
Gaál 3-3-3; Vígh, Vitovszkí 2-2; Nagy 1
Esztergom – Szentendre NKE 30:29
Góllövők: Farkas 6; Gróz, Nagy 5-5; Gaál, Rácz 4-4; Vígh 3; Kovács 2
Dorogi AC – Szentendre NKE 20:35
Góllövők: Gaál, Nagy 6-6; Markos 4; Gróz, Rácz Kovács, Vígh
4-4-4-4; Oszlánszki, Gulyás 1-1
Három mérkőzés után a tabella 3. helyén várják a folytatást
a lányok.
Következő mérkőzések:
2022.10.09. Praktiker Vác U22 – Szentendre
2022.10.16. Szentendre – BVSC Zugló
2022.11.12 Szentendre – VS Dunakeszi
2022.11.20 Budakalász SC – Szentendre

KOSÁRLABDA
A kézilabdásokhoz hasonlóan itt is rengeteg változáson ment
keresztül a csapat. Az idei évben sok, tavaly még junior korú
játékos csatlakozott az NB2-es felnőttekhez, akik új lendüle-

Szentendre KSE

tet adhatnak a rutinos, idősebb játékosoknak. A vezetőedző
személyében is változás történt, az idén Erdődi Péter (korábbi
utánpótlás vezetőedző) irányítja a csapatot.
A bajnokság mellett a HEPP kupában szerettek volna sokáig
menetelni, de sajnos Szigetszentmiklós megállította a fiúkat.
Szentendrei KSE – BKG Prima Szigetszentmiklós 69-81 (1019,22-19,19-22,18-21)
Legjobb dobók: D. Erik 16/12, Z. Bertold 12, W. Ágoston 10/6,S.
László 9, V. Lél 8,T.Mark 5/3, A. Csaba 3/3, D. Bence 2,S. Zsigmond 2, M. Sámuel 2
A Szentendre KSE következő mérkőzései:
2022.10.06. 18:15 Budafok U23 – Szentendre KSE
2022.10.08. 18:00 Szentendre KSE – közgáz SC és DSK/A (Leányfalu)
2022.10.20. 18:15 Pilis Basket – Szentendre KSE
2022.10.27. 19:20 BLF KK – Szentendre KSE
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Szinte minden labdás sportágban megkezdték a menetelésüket az őszi bajnoki szezonban a szentendrei csapatok. A legkisebbektől a felnőttekig, minden korosztályban túl vannak az első fordulókon, ahol szép eredményeket értek el. Bár az
időjárás egyre zordabb, mégis kiváló hétvégi programoknak bizonyulnak a mérkőzések megtekintése.

Felnőtt csapat további mérkőzései:
2022.10.08. 15:00 Pécel SSE – Dunakanyar SE
2022.10.15. 15:00 Dunakanyar SE – Vác (Kőzúzó utca)
2022.10.22. 15:00 Leányfalu – Dunakanyar SE (Leányfalu
sportpálya)
2022.10.29. 10:00 Dunakanyar SE – Isaszeg SE (Kőzúzó utca)

Az U13-as röplabdacsapat

RÖPLABDA
A Dunakanyar Labdasport színeiben versenyző lányok és fiúk
több utánpótlás-korosztályban is indulnak az idei szezonban.
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Batáriné Balázs Erzsébet vezetőedző irányítása alatt az idei
évben a férfi vonalon is elindult a bajnoki szereplés. Évek óta
élesztgetik a régió férfi röplabdáját, amit végre sikerült megvalósítani. Az U15 és az U20’B csapat az első OB megmérettetésen
van túl, míg az U20’ A csapata szinte kötelezőnek mondható 2
győzelemmel indította a bajnokságot.
U13-as lányok felkészülési tornán vettek részt Dunakeszin, ahol
az „A” csapat II., míg „B” csapat III. helyezést ért el.
Eddigi eredmények:
U20 Férfi országos bajnokság
Malév Sport Club – DKLAN 20’A 0:3
DKLSN 20’A – DEAC 3:0
Csapat tagjai: Dobovics Gergely, Dóczi Attila, Dorn Ádám, Fekete Márton, Juhos Mátyás, Munkácsi Levente, Papp Ádám,
Pejtsik Botond
U20 Női országos bajnokság
BRSE-KÉK – DKLSN 20 ‘A 3:0
Eötvös DSE – DKLSN 20’A 3:2
Csapat tagjai: Bokori Luca, Czifrik Tünde, Dobovics Dorottya,
Engin Jázmin, Engin Kármen, Fekete Eszter, Flóris Júlia, Kocsis
Ajna, Makó Luca, Munkácsi Réka, Pirk Panni. Rostás Rea, Rudolf
Csenge, Semsey Eszter, Semsey Lilla, Semsey Vera, Uracs Anna
LABDARÚGÁS
Dunakanyar SE labdarúgói az idei bajnoki szezonban több
korosztályban is szerepelnek. A felnőttek mérkőzései már augusztusban elkezdődtek, majd folyamatosan csatlakoztak az
utánpótlás csapatok az őszi fordulókhoz.
A hazai mérkőzések továbbra is a Kőzúzó utcai sporttelepen
tekinthetők meg.
A felnőtt csapat Pest Megye II. osztály, Északi csoportjában
szerepel. Jelenleg 6 mérkőzés után a tabella negyedik helyén
állnak 4 győzelem és 2 vereséggel.
A csapat a Pest Megye Kupában is szerepel, ahol 3 mérkőzésből
3 győzelmet tudhat maga mögött.
Eddigi eredmények:
Pomáz – Dunakanyar SE 1:3 (Fischer 14’ és 81’; Bozsik 86’)
Dunakanyar SE – Maglód TC 2:6 (Bonifert 49’; Egervári 87’)
Bagi TC96’ – Dunakanyar SE 0:2 (Füry 23’; Málits 53’)
Dunakanyar SE – Váchartyán 4:0 (Jármy 12’ és 81’; Zauer 42’;
Bózsik 54’)
CSO-KI Sport – Dunakanyar SE 4:2 (Jármy 65’; Tamási 82’)
Dunakanyar SE – Csömör 2:0 (Deák 4’; Bonifert 67’)

U16 MLSZ Regionális kiemelt Kelet
Ebben a bajnokságban már jóval messzebb kell utaznia a fiúknak egy-egy mérkőzéshez. A tabella élén két eddig vereség
nélküli csapat áll. Az UDSE és Eger. Mindkét csapat 5 mérkőzésből 5 győzelmet tudhat maga mögött. Nem lesz könnyű
feladatuk a fiúknak, de még nagyon a bajnokság elején tartunk.
Jelenleg egy győzelem, egy döntetlen és 3 vereség a mérlegünk. Ezzel a teljesítménnyel a 8. helyen állunk, 4 ponttal és
-7-es gólkülönbséggel.
A 8 rúgott gól Bárczi Hunor (3), Egervári Bertalan (3), Fried Dominik (1) és Korovicska Botond (1) nevéhez fűződik.
A fiúk következő mérkőzései:
2022.10.08. 14:30 UDSE – Dunakanyar SE
2022.10.15. 11:00 Dunakanyar SE – MVSC Miskolc
2022.10.29. 10:00 Dunaújváros – Dunakanyar SE
2022.11.05. 10:00 Dunakanyar SE – Szolnok
U19-es bajnokság Kiemelt A-csoport
Fiataljaink a tavalyi kitűnő szereplést idén is folytatják. Két
meggyőző győzelmet tudhatnak maguk mögött.
Pécel csapatát 5:2-re, míg a váci fiúkat 4:1-re múlták felül.
Egervári Ágoston 4, Krajcsovics Levente 2 góllal járult hozzá a
győzelemhez. Jármy Botond, Tóth Botond, Turi Gábor 1-1 gólt
írhat fel a góllövő listára.
A fiúk következő mérkőzései:
2022.10.06 17:45 Dunakanyar SE – Göd (Kőzúzó sporttelep)
2022.10.14. 17:00 Pomáz – Dunakanyar SE (Pomáz ICO Sportelep)
2022.10.19. 18:00 Dunakanyar SE – Fortuna SE-Kismaros (Kőzúzó sporttelep)
2022.10.30. 10:00 Dunakanyar SE – Budakalász MSE (Kőzúzó
sporttelep)
Összeállította: Gergi Erna

GYERE HOZZÁNK KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLATRA!
Érdekel a kultúra? Szívesen segítenél Szentendre
rendezvényeinek megvalósulásában? Végezd el a
közösségi szolgálatod a Szentendrei Kulturális Központban,
ahol kötetlen munkahely, fiatalos kollégák és szórakozási
lehetőség is vár!
Hol számítunk a segítségedre?
A Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban, a
Szentendrei Teátrumban, a P’Art Moziban, a Szentendre és
Vidéke szerkesztőségében, a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár
színháztermében
és
a
szentendrei
rendezvényeken.
Milyen munkát végezhetsz nálunk?
Szórólapozást, plakátkihelyezést, jegykezelést, a nézők,
közönség irányítását stb.
Jelentkezz a kalmanovits.balazs@szentendre.hu email
címen!

Világbajnoki ezüstérmes
Pluzsik Mihály

Bővelkedünk gólkirályokban

A portugáliai Ponte de Limában zajlik
a maratoni kajak-kenu világbajnokság,
ahol Pluzsik Mihály a Szentendrei Ka-

Teremben és szabadban is potyogtak a gólok. Külön öröm, hogy ezekből nagyon
sok fűződik szentendrei fiatalok nevéhez. Gratulálunk a srácoknak és az egy szem
hölgynek, illetve egyesületüknek a kiemelkedő teljesítményhez!

Pluzsik Mihály

jak-Kenu SE 17 éves versenyzője C1
-ben elért negyedik helye után Szőllősi Tamással C2-ben ezüstérmet nyertek. Gratulálunk a fiúknak és edzőjüknek Pétervári Pálnak!

• LABDARÚGÁS A legutóbbi két versenyév (a 2020/2021-es és a 2021/2022-es) Pest
megyei labdarúgó gólkirályainak rendezett ünnepélyes díjátadást a Pesti Megyeháza Kossuth Lajos-termében az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság szeptember 27-én.
2020/21-es MLSZ U14-es bajnokság gólkirálya: Egervári Bertalan (69 gól)
2021/22-es MLSZ PMI U17-es leány kategória gólkirálya: Kovács Dorottya (50 gól)
2021/22-es MLSZ PMI U16-os kiírás gólkirálya: Nagy Nimean (28 gól)
• FUTSAL 2022. június 16-án rendezték meg az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság
gólkirályok gáláját.
Külön szeretnénk gratulálni 3 utánpótlás korú játékosnak, akik a 2019/2020-as és
2020/21-es szezonban nyújtott teljesítményükért vehették át a díjakat:
2019/20-as U15-ös II. osztály Futsal7vége gólkirálya: Tímár-Tóth Marcell (SZE-FI LSE)
2020/21-es U15-ös II. osztály Futsal7vége gólkirálya: Háromi András (SZE-FI LSE)
2020/21-es U17-es II. osztály Futsal7vége gólkirálya: Matern Ábris Tamás (SZE-FI LSE)

Petőváry Panna a magyar röplabdaválogatott tagja, a görög élvonal
újoncánál, az Egaleonál folytatja
pályafutását. A 24 éves játékos –
akinek édesapja Petőváry Zsolt, korábbi olimpikon és Eb-ezüstérmes
vízilabdázó – a Vasasban kezdett
röplabdázni, majd Szentendrén a

Középen: Kovács Dorottya

Középen: Egervári Bertalan

Bartha Álmos
rejtvénye
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FŐVÁROSA

3 OXIGÉN
ATOM
KÖTÉSBEN

PARKOLÓ
JELE







MUHAMMED … ÉSZAK-OLASZ
BOXOLÓ
FOLYÓ
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magyar csapatnak is.
(Forrás: hunvalley.hu)
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DÍSZPONTY
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TANÁCS



nyilatkozta a megérkezése után: „Nagyon izgatott vagyok az új szezon miatt,
és remélem, hogy minden célunkat elérjük. Keményen fogunk dolgozni ezért.
Ez az első évem távol Magyarországtól,
de itt nagyon meleg volt a fogadtatás.
Nagyon boldog vagyok, hogy az Ega
leo család tagja lehetek. Még a felkészülés elején tartunk, de szerintem sok
potenciál rejlik a csapatban.”
Petőváry Panni korábban szerepelt
a korosztályos válogatottakban, májusban pedig a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozhatott az Európa
Ligában, emellett pedig tagja volt az
Eb-részvételt augusztusban kivívó

RENDBEN



Petőváry Panna

Dunakanyar, az MTK, a Békéscsaba
és a Jászberény játékosa is volt, míg
legutóbb az UTE-ban szerepelt.
Most először lesz külföldi csapata,
amelynek honlapján a következőket

KÓRHÁZ

RAKOMÁNY





FELKIÁLTÓ
SZÓ



A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. október 24-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy páros belépőt sorolunk ki a „Szenior Péntek” című foglalkozásra a Ferenczy Múzeumi Centrum
felajánlásával. A szerencsés nyertes nevét november 2-ai lapszámunkban tesszük
közzé. Az szeptember 7-ei rejtvényünk helyes megfejtése „Az ősz itt van újra” volt.
A nyertes: Keresztes János. Nyereménye Erdész László nemrég megjelent „Szentendre, a kedvedre” című útikönyve.
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Petőváry Panna
külföldön folytatja

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon,
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb,
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!
A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden
Magyarországon élő ember számára kötelező!
Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!
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További információt a
nepszamlalas2022.hu
oldalon talál.

06 80 080 143

kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
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EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal!
Tel:. +36 20 / 980-3957

S ZO LG ÁLTATÁ S
Cserépkályha és kandallóépítés. bakoskandallo.hu
+36 20) 492-1296
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Családi ház építéséhez állvány
bérbeadó Tel.: +36 70) 578-1468

ÉREZZE

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26)
788-367, +36 30) 950-4187, Mezei Sándor

BIZTONSÁGBAN

Klímaszerelés, vízszerelés, gázszerelés és villanyszerelés! Kiépítés, átalakítás, javítás, karbantartás. Tel: +36 20) 201-5952, +36 30) 098-7044.

MAGÁT!

4000 Ft áron
október 31-ig

Időpontfoglalás,
további információk:

06 30 661 5076
info@karlabmedical.hu
karlabmedical.hu

Több éves tapasztalattal vállalunk Szentendre és
környékén takarítást irodákban, magánházaknál.
Továbbá rendelkezésre állunk beköltözés előtti
nagytakarításra is. +36 30 / 493-7727

Tisztelt
Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a
Szentendrei Közös
Önkormányzati
Hivatalban
2022. október 15-én
(szombaton)
nincs ügyfélfogadás
a Hivatal zárva tart.
dr. Schramm Gábor
jegyző

Korrepetálást, fejlesztést vállalok általános iskolai,
középiskolai és felnőtt oktatásban résztvevők
számára, megegyezés szerint bármely tantárgyból.
+36 30 / 859-2359
Középiskolai felvételire felkészítést vállalok magyar
nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból. +36 30 (859-2359
Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető
cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák is:
+36 30) 622-5805, +36 20 (492-4619

E L AD Ó - K IAD Ó
Hévízen a központban 2 fő részére apartman
garázzsal, lifttel, légkondival 9000Ft/éjért kiadó.
Tel.: +36 20 (494-2550
Kerti szerszámok ELADÓK! Érdeklődni 16 óra után.
Tel. +36 26 / 314-489

RÉGISÉG
Hagyatékot, könyvet, gyűjteményeket (bélyeg,
pénz, képeslap, kitüntetés stb.) vásárol magángyűjtő, díjtalan kiszállással.
Pál István tel.: +36 20) 947-3928

E GY É B
Életjáradék, segíthet visszazökkeni mindennapok élvezetébe. TÓNUSSAL Bevásárlás, ápolás,
gondoskodás, takarítás. Legyen szó bármiről, én
segítek Önnek. Tel: +36 70) 723-6434
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COVID ANTITEST
VIZSGÁLAT 50 %
KEDVEZMÉNNYEL
8000 Ft helyett

Legyen
a COVID antitest mérés
a ráadás októberi
laboratóriumi vizsgálata mellé!
8000 Ft helyett
most 4000 Ft-ért
vállaljuk ezt a plusz
szolgáltatást,
amennyiben 20.000 Ft felett
laborvizsgálatot vásárol
magán vérvételi pontunkon.

Szobafestés, mázolás, kültéri festés Szentendre
és környékén. +36 20 / 222 22 35

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Képviselő-testülete

2022. október 17-én (hétfőn) 9.30 órai kezdettel

2022. október 18-án (kedden) 8.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás helye:
Városháza (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi
ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,

A közmeghallgatás helye:
Városháza (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város
Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi
ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
javaslattal élni.

javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Szentendre, 2022. szeptember 26.

Szentendre, 2022. szeptember 26.

Vanyák Gábor Ferenc

Vaskóné Pántya Júlia

elnök

elnök

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 17-én (hétfőn) 14.00 órai kezdettel

2022. október 17-én (hétfőn) 8.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás helye:

A közmeghallgatás helye:

Városháza (2000 Szentendre Városház tér 3.)

Városháza (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kistárgyaló terme

Kistárgyaló terme

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár Szentendre Város

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi

ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,

ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
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javaslattal élni.

javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Szentendre, 2022. szeptember 26.

Szentendre, 2022. szeptember 26.

Német Vince

Porkoláb Sándor

elnök

elnök

A 30 ÉVES DIÓTÖRŐ
BALETTISKOLA
SZERETETTEL VÁRJA A
TÁNCOLNI VÁGYÓ KIS
„BALERINÁKAT” EGY
CSODÁLATOS TÜKRÖS
TEREMBEN!

A balett alapok mellett, fontos szerepet kap
a gimnasztikai képzés, a hajlékonyságot és
lazaságot fejlesztő játékos gyakorlatok, és
az improvizációs táncfeladatok. Karácsony
előtt lehet először megtekinteni a
gyerekeket egy nyíltóra keretében. Minden
év végén színpadi előadás keretében
mutatják
meg
tudásukat
egy-egy
koreográfiába sűrítve.
Helyszín: DMH balett terem
Időpont: kedden és csütörtökön 14:30-19:45-ig,
felmenő rendszerben.
Művészeti vezetők: Gyúróné Domján Andrea és
Gyúró Tamás 0620/933-5468
gyuro.tamas@t-online.hu

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok együttes értékesítésére:

Cím

Terület

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

Szentendre 10203 hrsz. Kaptató utca)

3619 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/2

50.680.000 Ft

3.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 17. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím

Terület

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti besorolás

Bruttó vételár

Pályázati biztosíték

Szentendre 9169 hrsz. (Cseresznyés út)

773 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

20.260.000 Ft

1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 17. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím

Terület

Terület
telekalakítás után

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Bruttó vételár cca.

Szentendre 9172
hrsz. (Vándor utca)

812 m2

~712 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

25.642 Ft) m2

~18.257.104 Ft

Szentendre 9174
hrsz. (Vándor utca)

812 m2

~692 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

25.072 Ft) m2

~17.349.824 Ft

Pályázati
biztosíték

3.000.000 Ft

Cím

Terület
telekalakítás után

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Övezeti
besorolás

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

Szentendre 9173 hrsz.
(Cseresznyés út)

383 m2

Szentendre 9175 hrsz.
(Cseresznyés út)

410 m2

Szentendre, 9177hrsz.
(Cseresznyés út)

1243 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

Szentendre, 9179 hrsz.
(Cseresznyés út)

144 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

2156 m2

Bruttó vételár

Pályázati
biztosíték

59.580.000 Ft

4.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 19. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím

Terület

Terület
telekalakítás után

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Bruttó vételár cca.

Szentendre
9168 hrsz.
(Vándor utca)

870 m2

~810 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

25.642 Ft) m2

~20.770.020 Ft

Szentendre 9170
hrsz. (Vándor utca)

812 m

~722m

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

23.363 Ft) m

Pályázati
biztosíték

3.000.000 Ft
2

2

~16.868.086 Ft

2

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 19. 11 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím

Terület

Terület telekalakítás
után

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Bruttó vételár cca.

Szentendre
9176 hrsz.
(Vándor utca)

812 m2

~642 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

24.502 Ft) m2

~15.730.284 Ft

Szentendre 9178 hrsz.
(Vándor utca)

999 m2

Pályázati
biztosíték

3.000.000 Ft
-

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

24.760.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 20. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím

Terület

Terület telekalakítás után

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Bruttó vételár cca.

Pályázati
biztosíték

Szentendre
9188 hrsz.
(Cseresznyés út)

3069 m2

~2580 m2

kivett, beépítetlen
terület

Üh/1

27.636 Ft) m2

~71.300.000 Ft

5.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 20. 11 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Övezeti besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Szentendre 10200/2 hrsz.
(Kaptató utca)

1969 m

2

kivett, beépítetlen terület

Üh/2

34.470.000 Ft

Szentendre 10200/3 hrsz.
(Kaptató utca)

2867 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/2

35.420.000 Ft

Pályázati biztosíték

5.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 24. 11 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-087
Fülöp Zsolt
Polgármester

37— közérdekű

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. október 19. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

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

38 — közérdekű

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Telefon: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: +36-26/501-920, -921, -923, -924
• Hatósági ügyek: +36-26/501-905
• Gyámügy: +36-26/501-903, -932, -933, -934
E-mail: gyamugy.szentendre@pest.gov.hu
• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500-031, -032
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
• Népegészségügyi osztály: +36-26/310-149
2000 Szentendre, Városház tér 1.
E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu

MVM NEXT (áramszolgáltató)
Honlap: www.ker.mvmnext.hu
Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

ORVOSI ÜGYELET:
Központi ügyelet: 2000 Szentendre, Bükköspart 27.
Telefon: +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.

DMRV
+36-27/999-6888
+36-80/224-488
E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
2000 Szentendre, Duna korzó 25
• távhő és hulladékgazdálkodás
• parkolás
• helyi adóügyek
• egyéb önkormányzati ügyek
• rendészeti ügyek
Telefon: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

GONDOZÁSI KÖZPONT
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Telefon: +36-26/311-964
E-mail: gondozasikozpontszentendre@gmail.com
POSTA

GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár, Pomáz
2013 Pomáz, Huszár utca 2.
Telefon:+36-26/999-425
Általános nyitvatartás
Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u. 33.
Telefon: +36-26/787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

ÁLLATORVOS (ügyelet): +36-30/662-6849

Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon: +36-26/319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36-21/571-6502
GYEPMESTER: +36-20/931-6948

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: +36-26/505-779 +36-26/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon: +36-26/310-868 +36-26/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy u.1.
Telefon: +36-26/500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00
Vasvári Patika: Szentendre, Sas u. 10.
Telefon: +36-26/312-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

FELHÍVÁS

Szentendre 1. Posta
2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23/25.
hétfő-péntek 8:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
Telefon: +36-26/311-322
Szentendre 2. Posta
2000 Szentendre, Fő tér 15.
hétfő, szerda 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
kedd, csütörtök, péntek 08:00 – 13:00
Telefon: +36-26/505-362

SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: Tel/Fax: +36-26/310-442
PMK NYITVATARTÁSA:
Hétfő: 9-19
Kedd: 9-19
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-19
Péntek: 9-19
Szombat: 9-13
Vasárnap: zárva
Gyermekkönyvtár:
Hétfő 10-18
Kedd 10-18
Szerda: zárva
Csütörtök 10-18
Péntek 10-18
Szombat 10-18
Vasárnap: zárva

FELHÍVÁS

SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető
díjakat alapított.
A rendelet szerint SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Szentendre Város jó hírnevének öregbítését, értékeinek
növelését, megőrzését.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester az Újévi
Koncert keretében adja át.
Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja a Szentendre Vujicsics téri „Agnus Dei”
közszobor kicsinyített mása (kisplasztika) díjban és oklevélben részesül.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10, állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.
A rendelet értelmében évente 1 Szentendre Város Mecénása Díj adományozható.
A javaslatok beérkezési határideje: 2022. október 31.
A javaslat beadásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető
adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve, aláírással
ellátva is meg lehet küldeni a fent megadott határidőre a jegyzo@szentendre.hu
e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett, méltatással és aláírással
ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető a Hivatal jegyzői titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.

Szentendre Város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő
1075/1 hrsz-ú, Paprikabíró utca 20. szám alatt lévő helyiség
bérbevételére
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2022. október 24. 10 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely átvehető
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve letölthető
a www.szentendre.hu/ingatlanportal
oldalról.
Tájékoztatás telefonon:
26/785-087
Fülöp Zsolt
polgármester

TANFOLYAMOK, KLUBOK,
SZAKKÖRÖK, MŰVÉSZETI
CSOPORTOK

a Szentendrei Kulturális Központban

BABA-MAMA KLUB
VÉDŐNŐK
0626-311-943

MUSICA BEATA
VEGYESKAR
BOKORNÉ FORRÓ ÁGNES
b.forro.agi@gmail.com
+3670-977-5930

FILIBILI NÉPDALKÖR
SOÓS RÉKA
soosreka1@gmail.com
+3620-955-9577

SZENTENDREI
GYEREKSZÍNHÁZ
ÉS KREATÍV SZÍNHÁZI
STÚDIÓ - KANYAR-GO
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA
KERTÉSZ KATA
kerteszkatakeke@gmail.com
+3620-324-8158

SZENTENDRE
TÁNCEGYÜTTES
A tanfolyamokról további felvilágosítás kérhető
a Dunaparti Művelődési Házban.
Szentendre, Dunakorzó 18.
+3626-312-657 | +3626 301 088
kalmanovits.balazs@szentendre.hu
szentendreikult
szentendre_program
www.szentendreprogram.hu

KOCSIS ENIKŐ
kocsisenikotanc@gmail.com
+3630-979-1424

DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA
GYURÓ TAMÁS
tamasgy@t-online.hu

NO COMMENT HIP HOP
TÁNCISKOLA
KLAUSZ NIKI
klausznikolett@gmail.com
+3620 219-7184

KORTÁRS & BALETT
TÁNCCSOPORT
SZENTENDRE
STEFANOVICS ANNA
stefianna9@gmail.com
+3620-574-8852

GYERMEKPSZICHODRÁMA
CSOPORT ÉS
MESETERÁPIA
SZENTES ANNAMÁRIA
szannamka@yahoo.com
+3630-228-2659

SAKK-KÖR TANFOLYAM
TUSÁK JÓZSEF
+3630-209-3302

IFJÚSÁGI PROGRAM ÉS
DUNAPARTI DUMAPARTY
MAKAY LÁSZLÓ
+3630-500-8119

FALIKÁRPITSZÖVŐ
SZAKKÖR
CZAKÓ MARGIT
+3670-619-9812

FELNŐTTMEGŐRZŐTÁRSASJÁTÉKOS KLUB
BESE KÁROLY
felnottmegorzo@gmail.com

BARLANG
A Barlang a Dunaparti
Művelődési Ház pinceklub
és kerthelyisége.
Barlang

