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Novemberi témánk aktuális kérdéseket boncolgat.
A háború súlya alatt végképp megrendült
világunk alapjaiban kérdőjelezi meg nem
csak a hétköznapi ember, de a vállalkozók
eddigi mindennapjait, szokásait is.
Én magam mindig is tisztelettel vegyes
csodálattal figyeltem a vérbeli vállalkozókat. Akik
képesek felismerni a piaci igényeket, felmérni és
előteremteni az azok kiszolgálásához szükséges
erőforrásokat, kockázatot vállalni és a pénzzel jól,
ha kell, előrelátóan bánni. Néha hajlamos vagyok
azt hinni, ezek a képességek nem is tanulhatóak
igazán, ha arra valaki zsigerből nem alkalmas.
Bízom benne, hogy ők most igazán nincsenek is
elkeseredve, és ha el is bizonytalanodtak, képesek
kihívásként tekinteni a jövőre, és megtalálni
azokat az új utakat, amelyek, ha irányváltással
is járnak, a létüket mégsem fenyegetik.
Jelen lapszámunk ilyesfajta kérdésekre
keresi a válaszokat.
Hogy vannak a szentendrei vállalkozások?
Miként értékelik a helyzetüket? Milyen
kiutakat látnak, illetve van-e bármilyen túlélési
stratégiájuk a válsággal való megküzdésre?
A 16. oldalon kezdődő összeállításunk mérlegét
nézve, azt kell mondjam, van remény. Sőt,
tovább lapozva Madarász Sarolta történetéből
pedig azt is megtanulhatjuk, az életet nem
feltétlenül irányítani kell, hanem észrevenni és
élni azzal, amit épp mutatni akar nekünk.
Bízom benne, hogy cikkeinkből olvasóink
is erőt merítenek majd!
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„Inkább vegyél aranyláncot!”
Civin János jegyzete
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Szentendre közterületein már alig találni
fél évszázadnál régebbi cégért. Közülük
a legismertebb a Görög Kancsó étterem
Duna-korzó felőli homlokzatán elhelyezett cégér. A Szánthó Imre festő és grafikusművész által tervezett, II. világháború
utáni első cégér frissességének, légiességének, egyben tárgyszerű, beszédes
megfogalmazásának köszönhetően már
a hatvanas-hetvenes években Szentendre legtöbbet reklámozott jelképévé vált.
Abban az időben a cégér újszerűségének számított, hogy a művész saját – IMI –
szignóját rácsempészte az amfora talpára.
A jelen lapszámuk címoldalán látható
cégér történetében is szerepel Szánthó
Imre, jóllehet, a kígyófejes szabóollót
nem ő, hanem egy másik szentendrei
festőművész, Balogh László tervezte.
Szánthó Imre „csak” megmentette az
enyészettől.
Balogh László saját elbeszéléséből tudjuk, hogy a szerb püspöki templomban,
a Sabornában látott kígyófejes ollómotívum felhasználásával tervezte meg a
hatvanas években a Görög utcában működő Tarbay-szabóság részére. Egy korabeli színes képeslap meg is örökítette
az eredeti helyén kifüggesztve a szabó
cégért. Amikor a szabóság megszűnt, a
kovácsoltvas cégért Szánthó Imre megvette, és a Szamárhegyen, a Malom utca
5. szám alatt 1970-ben megnyitott saját
műteremháza, az ún. Dalmát-ház Bartók Béla utcai homlokzatára akasztotta
ki, ahol azóta is fogadja a Rab Ráby tér
felől a „hegyre” felkaptató helyieket és
turistákat.
Az egykori szabó cégér jobb helyre nem
is kerülhetett volna. A város fél évszázadnál idősebb, összesen öt cégére közül három a Rab Ráby téren található. Az egyik
a mézeskalácsos cégér, ami hosszú időn
keresztül letört, megcsonkult állapotban
árválkodott a ház falán, de 2018 óta ismét teljes formájában emlékeztet egy
Szentendrén már kihalt kismesterségre.
A másik két cégér a kis tér szemközti házán, a Lyubojevics-ház elülső és oldalsó
homlokzatán látható. A két kulcs cégér a
ház egykori lakóinak, a lakatos mesterség
apáról fiúra örökítő szerb iparos családnak
állít emléket.
Török Katalin
Címlapon: Kígyófejes szabóolló cégér
Tervezte: Balogh László
Helyszín: Bartók Béla utca, Dalmát-ház
Fotó: Deim Balázs

A minap vállalkozni vágyó ismerőseim szívességet kértek tőlem, ezért egyszerre két
üzleti terven is dolgoztam. Egyszer csak
eldobtam magamtól mind a kettőt, és kifakadtam, ami nálam egy dolgozat megírását
jelenti.
Kétoldalas kifakadásom eredménye pedig:
a fogyasztói társadalom haldoklása elkezdődött. Nincs miért üzleti kockázatokkal
foglalkozni, ugyanis konkrét globális kockázatok szűrődtek be a hétköznapjainkba,
ráadásul mindezt felülírják a politikai kockázatok.
Indulattal írtam, de a három engem jellemző
dolgot nem felejtettem el: a mottót, a következtetéseket és az „őszinte hívük” aláírást.
Ezek nélkül ugyanis az engem évtizedek óta
szemlélők nem ismerik el az elolvasottakat
a munkásságom részeként.
A következtetés negatív: ne vállalkozz mostanság, ha pénzed volna is rá – inkább vegyél aranyláncot vagy svájci frankot.
A mottó hálás: köszönet a sorsnak azért,
hogy felnőtt életem öt évtizedét az emberiség legjobb (?) ötven évében élhettem le.
A politikai kockázatokról e helyt csak an�nyit, hogy megszűnőben van a vállalkozás
alapja: a piac. Az állami (európai) támogatás
a korrupció melegágya, miáltal oda a minőség, a reális ár. Ezekről a támogatásokról
politikusok határoznak, akiknek döntéseiből sikolt, hogy sem az értékcsökkenésről
(amortizáció), sem az üzemeltetési (általános) költségekről fogalmuk sincs. Ész nélküli beruházások és mondvacsinált „piaci”
rések adják a kereslet nagyját és a kínálat
(a vállalkozás) minősége nem szempont.
Ezt a katasztrofális pályát ráadásul egy, a
józan észt nélkülöző szabályrendszerrel önti
nyakon a politika.
Apropó, szabályok! Revelációval ért fel az
eset, amikor Zsófi sógornőm indult egy közterületi szoborpályázaton. Toronymagasan
nyert, a tervei verték mindenkiét. A fenti
hátrányokkal küzdő (disabled) döntéshozók közölték, hogy már csupán három kivitelezői ajánlat szükséges, hogy szerződés
köttessék, és a szobor elkészülhessen. Értik:
a szobrot valakik majd elkészítik a szobrászművész tervei alapján – magyarul nem a
művész alkotja a szobrot…
A fiatal hölgy, aki a folyamatot felvázolta a
számomra, az államigazgatás magasan képzett és felkészült embere volt. Ez abból is
látszott, hogy rögtön megnyugtatni próbált
arról, hogy ők (a döntéshozók) majd hoznak
két kamu ajánlatot, emiatt aggódnunk nem
kell. Hogy ezek hallatán nem okádtam rögtön az asztalukra, több oka is volt: a négy
évtizedes vállalkozói tapasztalatom, az ez

Civin János | Fotó: Deim Balázs

1954-ben született, 1979 óta él Szentendrén. Vegyipari technikumot, majd
gépipari műszaki főiskolát végzett, a
80-as évek elejétől vállalkozó. Számos
cég vezetője volt, köztük a legismertebb a tőzsdén jegyzett HUMET Nyrt,
melyet 2008-ig irányított. Meghatározó
szerepet vállalt a szentendrei AGY Alkotó Gyermekműhely, és az Alapítvány
létrehozásában, anyagilag is támogatva a ma Agy Tanoda néven működő
általános iskola létrejöttét. Aktív alakítója és résztvevője volt a közkedvelt
Dumtsa Korzó – Kulturális és Kulináris
Fesztiválnak, jelenleg évek óta az ismert belvárosi étterem, a Művész mentora, mecénása.
idő alatt kialakult cinizmusom, meg a lassú
felfogásom: elsőre nem is igazán értettem,
miről beszél.
Ellenállhatatlan hölgyek kértek, írjak a vállalkozásokról. Íme. Kíváncsi volnék mindenki véleményére, különösen az engem
kizökkenteni kívánók ellenérveire. Sajnos
manapság ritka a Művész Étteremben a telt
ház; ezért nyugodt lélekkel hívok mindenkit,
aki e témában eloszlatná a pesszimizmusomat egy kávéra, ebédre, vacsorára. Mint
nyugdíjas segédkocsmáros nap mint nap
figyelhetem itt meg Gábor barátom tűrőképességét, ahogy ebben a piaci környezetben a legjobb ételekkel, a legjobb kiszolgálással, minőségi környezetben, igényes
tárlatokkal és zenével szolgálja ki a Művész
Étterem kedves vendégeit – részemről
csodálat vegyül a barátságunkba. Mivel ő
optimista (tudják: ezeken a hasábokon is
említette egy nyári lapszámban, hogy nem
engedheti meg magának a pesszimizmus
luxusát), jó lenne, ha Novák Gábor, a Művész üzletvezetője is csatlakozna hozzánk.
Sajnos ezt nem tudom garantálni – mivel ő
vállalkozó, neki dolgoznia kell.
Őszinte hívük: Civin János

„Egyik napról a másikra élünk”

Király Éva és barátnője kis kávézót álmodott Szentendrére, fő céljuk nem a megélhetés volt, hanem a közösségépítés, egy
olyan hely létesítése, ahol barátságok születhetnek. Mivel voltak más bevételi forrásaik, ezért nem érezték azt a nyomást,
hogy minden áron profitot kell termelniük.
Egy éve nyitottak, nem a legjobb pillanatban, mert amikor decemberben újra bevezették a maszk használatát, azt rögtön
megérezték. De még volt remény, hogy
tavasszal újra beindul az élet.
„Be is indult” – mondja a volt tulajdonos, –
„de nem úgy, ahogy vártuk. Az új KATA-törvény minket is érintett. Két vállalkozó, aki
sütött nekünk, felmondta a szerződést.
Erre rátett még egy lapáttal, hogy az állam
megduplázta a bejelentett munkaerő után
fizetett díjat – mi főként művész diákokat
foglalkoztattunk így. Az utolsó csepp pedig
az volt, amikor a bérleti díjat inflációarányosan megemelte az önkormányzat, erre
ugyan szerződéses joga volt, és nem ez volt
a legnagyobb tétel, de rosszul esett, hogy
innen sem éreztük a támogatást. Csak egy
évig működött a kávéházunk, de így is barátságok szövődtek, és sokan jelzik vissza
ma is, hogy sajnálják, hogy bezártunk.”
A Covid után sem tért vissza az élet
2020 márciusa vörös vonal a vállalkozások életében. Lánczky Csaba a Szentendrei
Kistérségi Ipartestület elnöke, kereskedő
azt meséli, hogy 2019 erős kereskedelmi
év volt, ‘20 márciusában teljesen feltöltött
raktárakkal várták itt Szentendrén a következő szezont, amikor becsapott a ménkű,
és elkezdődött a pandémia a teljes bezárással.
„Nagy segítség volt akkor az önkormányzattól, hogy lemondtak a helyi közterület-foglalási díjról, ami esetenként akár
több millió forintos költség is lehet” – magyarázza. – „Az államtól is kaptunk segítséget, például munkaerő-megtartási támogatást. A helyzet mégis kétségbeejtő volt,
mert kezdetben nem volt vakcina, senki nem
látta, meddig fog ez tartani, nagyon sötét,
kilátástalan időszakot éltünk meg. Amikor
augusztus végén újra kinyithattunk, lement
a szezon, a külföldi turisták elmaradtak,
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a magyarokból kellett megélni, sokan próbáltak erre a piacra átállni. De már ekkor
látható volt, hogy többen nem nyitottak ki
újra. Minél távolabb volt valaki a Fő tértől,
annál nagyobb volt ennek a valószínűsége.
Ez azért történhetett így, mert nem jöttek
buszos turisták, és vezetett csoportok. Ez a
tendencia a mai napig érezhető, más típusú
lett a turizmus, mint korábban.”
Szalai Péter a Görög Kancsó tulajdonosa,
az Ipartestület alelnöke szerint sokkal kevesebb a jómódú amerikai, ázsiai turista,
mint korábban. Fiatalabb turisták érkez-

nek inkább, akiknek kisebb a vásárlóerejük. Ez részben azért is alakult így, mert
messzebbről úgy látszik, hogy mi nagyon
közel vagyunk Ukrajnához, és sokan egyszerűen nem tudják, hogy itt nincs háború.
„A Covid alatt többféle támogatás kaptunk
az államtól” – magyarázza Szalai Péter, –
„nem kellett fizetnünk a közterület-foglalási
díjat, bértámogatást kaptunk, elmaradt a
turisztikai fejlesztési hozzájárulás. De a Covid így is sokakat tönkretett. Azt is tapasztaljuk, hogy a viszonylagosan kellemes nyár
után a szeptember már nagyon gyenge volt.
A vásárlóerő feleakkorára csökkent a tavaly
szeptemberihez képest. Az infláció meglódult, de közben mi nem tudjuk ráterhelni az
ételárakat a vendégeinkre, mert ha így tennénk, rögtön kifordulnának az ajtón.”

Lánczky Csaba, az Ipartestület elnöke
Fotó: Deim Balázs

Újabb válság, új csapás
Egyelőre még sokan nem kapták meg a
szolgáltatóktól az energiaszámlát, de rettegnek az érkezésétől. Az Ipartestületnél
tudnak olyan vállalkozóról, akinek a tavalyihoz képest négyszeres árat kell most
fizetnie. A brutális energiaár-emelkedést
pedig nem lehet kigazdálkodni, várható,
hogy többen csődbe mennek. Hogy pontosan mennyien, arra csak találgatások
vannak, mert az energiaszámlák megállapodástól függően nagyon változóak
lehetnek. Mivel jelenleg senkinek sincs
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A szentendrei vállalkozók nem tudják, mire számíthatnak, ki tudják-e majd
fizetni az energiaszámláikat, kapnak-e bármilyen állami, központi segítséget vagy
hamarosan le kell húzniuk a rolót. A válság már a pandémia idején elkezdődött,
de az energiaárak drasztikus növekedése miatt most még tovább mélyülhet.
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pontos képe arról, hogy ez mekkora lesz,
mindenki csak találgat. A vállalkozók arról
panaszkodnak, hogy a hírek nap mint nap
változnak, nem tudják, mihez kell alkalmazkodniuk, jelenleg úgy tudják, hogy a
vendéglátósok nem férnek bele az energia-kompenzáció által érintettek körébe
sem, a bejelentett adócsökkentés részleteiről pedig egyelőre semmilyen részletes
információ nincs. A 4 százalékos turisztikai
fejlesztési hozzájárulást újra fizetniük kell,
eddig hiába kérte minden szakmai szervezet ennek az eltörlését.
Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere
úgy tudja, hogy a vendéglátósok szakmai
szervezete szerint 60-80 százalékos lehet
azoknak a vendéglátósoknak az aránya,
akik nem lesznek képesek tovább vinni a
vállalkozásukat, mert az irreálisan növekvő
költségeket nem lehet majd kigazdálkodni.
„Ha az energiaszámla 100 ezerről egymillióra nő, akkor ezt a költséget lehetetlen
ráterhelni a vásárlókra. Nem azért mennek
majd tönkre, mert rosszul gazdálkodtak,
hanem azért, mert ekkora költséget nem
lehet kitermelni” – véli a polgármester. – „Az
önkormányzatnak nincs nagy mozgástere,
de a magunk eszközeivel próbáltunk ezen
segíteni azzal, hogy elengedtük a területhasználati díjat. A bérleti díjakat minimálisan emeltük, az elmúlt két év inflációjának
mértékében, összesen 8%-kal. A rászoruló
családok megsegítésére is törekszünk, ezért
hoztunk létre egy olyan támogatási alapot,
amely abban segít, hogy az érintettek kifizethessék a rezsiszámlájukat. A vállalkozások bezárása mögött egyéni tragédiák
is állhatnak, ezért elmegyünk a végsőkig,
hogy ezeket a bezárásokat megelőzzük.
Erre a pénzre ugyan most nekünk mindennél
nagyobb szükségünk volna, de fontosabb-

majd azok, akiknek a bérleti szerződése
nem túl kedvező. Ők fognak tönkremenni
elsőként. A válság mélységétől függ, hogy
kihez, hogyan ér el majd a krízis. Ők egyelőre kandallót vettek, igyekeznek legalább
részben árammal fűteni. Minél mélyebb
lesz a válság, annál több alkalmazott lesz
érintett, annál többen válhatnak munkanélkülivé. A rezsiszámlák még nem jöttek
meg, egyelőre nyitva vannak, de senki sem
tudja, meddig. Ha nagyon rosszá válik a
helyzet, az is elképzelhető, hogy Szentendre kihalt, üresen ásítozó város lesz, mire
újra megérkezik a tavasz.

Szalai Péter, az Ipartestület alelnöke
Fotó: Deim Balázs

nak gondoljuk, hogy a szentendrei vállalkozók életben maradjanak. Ennek érdekében
az itt élőket is arra biztatjuk, hogy amíg ez
lehetséges, szentendrei szolgáltatásokat
vegyenek igénybe, aki ezt megteheti, itt
menjen étterembe, itt vásároljon, hogy ezzel
is támogassa a fennmaradásukat.”
Mit hozhat a jövő?
Gyakorlatilag senki sem tudja, hogy mi
következik. Lánczky Csaba szerint épp ez
az egyik legnagyobb baj, a vállalkozóknak
nincs jövőképük, egyik pillanatról a másikra élnek. A raktárkészleteket senki sem
tölti fel, csak annyit pótol, ami napi szinten
elfogy, gyakorlatilag mindenki a csodában
reménykedik.
A várakozások nem túl biztatóak, Szalai
Péter szerint a legtovább azok a vendéglátósok bírják majd, akik saját tulajdonú
üzletet visznek, utánuk a jó bérleti szerződést kötő vendéglátósok következnek,

A révész panaszai
A szentendrei rév tulajdonosa, Pásztor
Zoltán szerint, ha csak a gazdasági haszon
számítana, akkor már rég le kellett volna állítani a révet. A Covid alatt a bérletesekből
kiesett bevételt senki nem pótolta számára,
gyakorlatilag veszteséget termelt ez alatt
az idő alatt, miközben az önkormányzattal
kötött szerződés kötelezte a működésre.
„A nehézségek ellenére hét év után először
emeltünk árat” – mondja, – „azt is végső
elkeseredésünkben. Az energiaárak nálunk
is növekedtek, ezért mi is erre kényszerültünk. Az a szerencse, hogy nem ebből a
vállalkozásból tartom el a családom, és az
alkalmazottaknak is azért tudok biztosan
fizetést adni, mert külföldi luxushajókon dolgozom kapitányként. A révet azért tartom
fenn, mert ezt örököltem a szüleimtől, ez
nálunk a családi tradíció, és én igyekszem
a hagyományt megőrizni. Idén szerencsére
nyertünk egy pályázaton, az összeget reményeink szerint novemberben megkapjuk,
így tovább közlekedhet a rév anélkül, hogy
nagyobb veszteséget termelne.”
Rist Lilla

Még nem nőtt a munkanélküliek száma
Megkérdeztük a Pest Megyei Kormányhivatalt, a várható bezárások kapcsán mire számítanak, hogyan alakul majd a munkavállalók helyzete, készülnek-e bármilyen aktuális, a vállalkozásokat, illetve a munkavállalókat támogató programokkal.
Ezekre a kérdéseinkre nem kaptunk választ. Alábbi közleményükben főképp a múltra vonatkozó adatokkal szolgáltak.
„A járásban a munkavállalási korú népesség 54.453 fő. A nyilvántartott álláskeresők száma 2022 szeptemberében az egy
évvel korábbihoz képest 6%-os, a 2020-as évhez viszonyítva
59%-os csökkenést mutat. A tartósan regisztrált álláskeresők
száma a 2021. szeptemberi adatokhoz képest 7%-os csökkenést
mutat. Csoportos létszámleépítés a térségben nem volt.
2022. szeptemberi zárónapon 85 fő foglalkoztatására nyújtottak be munkaerőigényt, amelyből a munkavállalók mintegy
egyharmadát az építőiparban szeretnék alkalmazni. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területre 5 fő foglalkoztatására
nyújtottak be munkaerőigényt, az előző évi 13 főhöz képest.
További részletes adatok az nfsz.munka.hu oldalon érhetők el.
A minél nagyobb foglalkoztatás, valamint és a munkavállalók
és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében a kormány számos programot

indított. A munkaadók munkatapasztalat-szerzést elősegítő
támogatásra lehetnek jogosultak, ha alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében,
vagy olyan 30. életévét be nem töltött személyt vesznek fel,
aki utolsó szakképzettségét 2011-ben vagy azóta szerezte.
Továbbá – az Ifjúsági Garancia, illetve Út a munkaerőpiacra program keretében – vissza nem térítendő támogatást
kaphatnak azok a munkaadók, akik az állami foglalkoztatási
szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A cégek támogatást is kérhetnek munkahelyi képzések
megvalósításához.
A mobilitás növelése érdekében utazási költségtérítésre jogosultak azok az álláskeresők, akik számára a felajánlott munkalehetőség esetében a munkavégzés helye az állandó lakóhelyüktől minimum 10, de legfeljebb 60 kilométerre található. Akinek
a lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a
munkavégzés helye, az lakhatási támogatást vehet igénybe,
amelynek összege akár havi 140 ezer forint is lehet.
A támogatások nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó
hirdetmények a www.munka.hu oldalon találhatóak.”

BEZÁRÁSOK AZ ENERGIAVÁLSÁG MIATT
Miután az önkormányzatok kikerültek a
rezsicsökkentés köréből, a kormány kiterjesztette a földgázfogyasztás 25 százalékos csökkentéséről szóló kötelezettségét
az önkormányzatokra és intézményeikre.
Az alapvető szolgáltatások biztosítása érdekében ezért súlyos döntéseket kellett
meghoznia Szentendrén is az Operatív
Törzsnek. A Ferenczy Múzeumi Centrum
kismúzeumai, valamint a MűvészetMalom
és a Pajor Kúria október 31-et követően bezár – a döntés előreláthatólag április 15-ig
érvényes. Elmarad a karácsonyi és szilveszteri fényfestés, nem lesz újévi koncert. Az
energiatakarékosságra figyelemmel a Tourinform Iroda is bezár, az épületben azonban továbbra is elérhetők lesznek a városról
szóló tájékoztató anyagok, illetve az ottani
mosdó is nyitva marad. A városi vendégház
az utolsó novemberi foglalások után szintén bezár, és csak tavasszal nyit majd újra.
KÖZMEGHALLGATÁS A VÁROSHÁZÁN
November 30-án közmeghallgatás lesz
a városházán. Kérdés előzetesen, írásban
is feltehető: az érdeklődők kérdéseiket a
polgarmester@szentendre.hu e-mail címre 2022. november 25-ig megküldhetik, illetve a nyilvános testületi ülés keretében a
jelenlévő képviselőkhöz kérdést tehetnek
fel, javaslattal élhetnek. Az esemény online is követhető lesz.
ÉLŐLÁNC A PEDAGÓGUSOKÉRT Az ország számos pontjához hasonlóan megmozdultak a szentendreiek is a pedagógusok megbecsülése, valamint az oktatási
rendszer korszerűsítése érdekében. Október 5-én a szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium előtt élőlánccal tiltakoztak az

ricz Gimnázium, a Barcsay Jenő és az Izbégi
Általános Iskola tanárai, diákjai és számos
szülő vett részt a reggeli demonstrációkon.
A demonstrációk október 27-én folytatódtak, melyekhez csatlakozott a Szentendre
Városi Óvodák minden tagóvodája is. (Zimre
Zsuzsa riportját az október 27-i megmozdulásról a 14. oldalunkon olvashatják.)
BEZÁR A FŐ TÉRI POSTA A Magyar Posta
ideiglenesen 366 postahivatal működését
szünetelteti az energiaválság miatt – ös�szesen 210 településen. Köztük van a szentendrei Fő téren található kirendeltség is – a
munkatársakat átirányítják a többi postára,
így ott a megszokottnál több pult áll majd
az ügyfelek rendelkezésére. A postai szolgáltatások a hivatalos tájékoztatás szerint
a megfelelő kapacitással rendelkező postahelye(ke)n továbbra is elérhetők lesznek.
DÍJFIZETÉS A VÉDETT ZÓNÁKBAN
Megjelentek Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteiben a parkolási
zónahatárokon a díjfizetésre figyelmeztető
táblák. A behajtási hozzájárulás egyben
várakozásra is feljogosít, ám ha annak érvényességi ideje lejár, akkor az új igénylés során várakozási megváltási díjat kell
fizetni, ami egy évre szól. Fontos, hogy
a behajtási hozzájárulás tartalmazza az
engedélyezett útvonalat is. Gépkocsival
közlekedni a védett övezetben csak a hozzájárulásban szereplő útvonalon lehet.
SZÜNNAPOK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON
2022. október 14-től péntekenként – takarékossági okokból – szünetel a személyes ügyfélfogadás a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán
(Duna korzó 25.). Panaszbejelentés az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen
lehetséges.

SEGÍTSÉG
ADOMÁNYGYŰJTÉSSEL
A rezsinövekedés miatt bajba jutott
szentendreiek megsegítésére szervezett
gyűjtés december 18-ig tart. A Szentendréért Közalapítvány és az önkormányzat
a pénzbeli adományokat a közalapítvány
számlájára várja. A támogatások odaítéléséről a közalapítvány kuratóriuma dönt
2023 januárjában. Számlaszám: 1174208720073857 A közleménybe a következőt írják: „A rezsinövekedés miatt bajba kerültek
megsegítésére”.
NEM EMELIK AZ ASZTALDÍJAKAT
Az elmúlt időszak pozitív tendenciáit értékelték a Bükkös-parti piacról szervezett
fórumon, illetve a tennivalókat gyűjtötték
egy csokorba a találkozón részt vevő árusok. A piac vásárlóinak száma és a szolgáltatások színvonala egyre növekszik,
ugyanakkor bőven lenne mit fejleszteni.
Ehhez folyamatos pályázati lehetőségeket keres az üzemeltető TDM és a város.
Fontos kijelentés is elhangzott: 2023 tavaszáig az asztaldíjakat nem emelik, ezzel is
könnyítve a kiskereskedők és őstermelők
egyre nagyobb terhein.
LAKOSSÁGI FÓRUMOK OKTÓBERBEN
A Barackos út közlekedési jelzéseinek újrafestése, a szarvashegyi földutak karban-

Szücs Katalin és Pilis Dániel az októberi
lakossági fórumon I Fotó: szentendre.hu

tartása, a körzet csatornarendszerének
fejlesztése – többek között erről kérdezték
a helyiek Lang András képviselőt.

Lakossági álmokból valóság
Több beruházás és felújítás is megvalósult októberben a 2021es városrészi költségvetés eredményeképpen. A Római temető
utca és a Szabadkai út kereszteződésében kialakított rácsos
víznyelőt rákötötték a csapadékvíz-elvezető rendszerre. A bruttó 1.936.750 Ft értékű fejlesztéssel a vízelnyelő kapacitása növekszik, így megoldódik az érintett utcákban több éve húzódó
vízelvezetési probléma.

Fotó: Bellai László

Fotó: szentendre.hu

Október 28-án pedig átadták a Duna korzón a Bolgár utcai
parkoló és a Bükkös-patak közötti szakaszon elkészült járdát.
A két méter széles, 130 méter hosszan aszfalt burkolatú járda a
gyalogosok védelme érdekében acélcső védőkorlátot is kapott.
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iskolához kötődő szülők, diákok és a velük
szolidaritást vállalók. Október 14-én a Mó-

Lakossági fórum zajlott Izbégen is: a Pilis
Dániel és Szűcs Katalin részvételével zajló
találkozókon szó volt például az izbégi csapadékvíz-elvezetés fejlesztés állapotáról,
a katolikus óvoda beruházásáról, a környék
komplex forgalomtechnikai felülvizsgálatáról. A V8-ban találkozott a püspökmajoriakkal Hernádi Krisztina Nóra képviselő, és
ide várja november 9-én a Lászlótelep és
az angol házak körzetében élőket Szegedi
István képviselő.
SZENTENDREI
LAKCÍMELLENŐRZÉS
A Hatósági Iroda munkatársai várhatóan
idén novemberre végeznek a több éve
megoldatlan probléma orvoslásával. A
2021 februárja óta tartó mintegy 16.693
cím ellenőrzése során kiderült, hogy
mintegy 1500 cím ugyanazt az ingatlant
jelöli csak különböző címváltozatokban,
vagyis Szentendrén 15.191 aktív lakcím
van. Október végén a város 742 utcájából
már csak nyolc utca volt hátra – a Deák
Ferenc, a Kisforrás, a Nap, a Vadőr, a Kada
és a Ménes utca, valamint a Radnóti és a
Szmolnica sétány: ez összesen 678 lakcím
felülvizsgálatát jelenti.
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SZÁMLÁLÓBIZTOSOK Október végétől
egy hónapig tart a népszámlálás második
fázisa, a számlálóbiztosok terepmunkája. Ők azokat a háztartásokat keresik fel,
amelyek nem éltek az online kitöltés lehetőségével. Minden számlálóbiztosnak
névre szóló, egyedi azonosítószámmal
rendelkező számlálóbiztosi igazolványa
van, amit fel kell mutatnia, de kérhető,
hogy igazolja magát a személyét azonosító igazolvánnyal is. A népszámlálás
online önkitöltési fázisában országosan
a címek 63,5%-áról küldtek be kérdőíveket. Szentendrén a KSH végleges adatai
szerint ez az arány 57,36% volt, ami 15.011
lakáscímről 8.610 kérdőív online beküldését jelentette.

en 70 db kőris és hárs facsemetével gazdagodott a város hat helyszínen. Hazai Attila
főkertész irányításával az önkormányzati
képviselők mellett diákok és önkéntesek
is részt vettek a faültetésben.
CASTRUM SZIMPÓZIUM Egész napos rendezvény keretében, a Városháza dísztermében tartották október 25-én Szentendre belső városrészi öröksége, a Castrum
megőrzésének építészeti, kulturális, régészeti, városképi és turisztikai szempontból
is kiemelten jelentős szimpóziumát.
A tudományos tanácskozás felszólalói
egyöntetűen a város római kori öröksége
megőrzésének fontosságát, a területben
rejlő lehetőségeket hangsúlyozták. A város szívében álló, több irányból megközelíthető terület számos lehetőséget rejt
magában: régészeti park, bemutatótér, a
helyieket és a turistákat kiszolgáló kávézó, mosdó, park és játszótér alakítható ki
itt. Az előadások hasznos elképzeléseket
adtak az önkormányzati döntéshozóknak,
az örökségvédelemmel, műemlékvédelemmel, valamint településfejlesztési
tervezéssel és megvalósítással foglalkozó
szakemberek számára.
A szimpóziumot a Ferenczy Múzeumi
Centrum, a győri Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési
Tanszéke és a Győr-Sopron Megyei Építész
Kamara szervezte.
FERENCZY-MŰVEK A BERLINI GALÉRIÁBAN
A Berlinische Galerie november 3-án, 18
órakor nyitotta meg Magyar Modern című
nagyszabású kiállítását, amely a berlini

magyar művészet 1910 és 1933 közötti periódusát vizsgálja. A kiállításra a Ferenczy
Múzeumi Centrum is kölcsönadott műtárgyakat, Ferenczy Béni három kisméretű
szobrát, és Ferenczy Noémi Ébresztés
című kárpit munkáját. A kiállítás 2023. február 6-ig látható.
MÁRTON NAPI MULATSÁG A SKANZENBEN
Márton-napi népszokások, lámpás felvonulás, kézműveskedés, borkóstoló és libaételek várják a látogatókat november
12-én és 13-án a Skanzenben. Lesz többek között borászati bemutató, borkóstoló,
tollfosztás, zene, tánc, népi játékok, kocsidísz-készítés, mesterségek bemutatói, a
Skanzen éttermében pedig libalakoma.
ADVENT SZENTENDRÉN Advent idején
a Szentendrei Kulturális Központ szervezésében a belváros ismét ünnepi díszbe
öltözik, és november 26. és 2023. január 8.
között számos program várja a látogatókat.
Idén is lesznek világító adventi ablakok,
koncertek, közös gyertyagyújtások, előadások, kézműves programok és kiállítások.
HÍREK A P’ART MOZIBÓL November 1-jétől a premier előtti és premier filmeknél,
valamint a közönségtalálkozós filmeknél
megszűnik az internetes jegyfoglalás lehetősége. Elővételben azonban online, és
személyesen a mozi pénztárában is meg
lehet vásárolni a jegyeket előre, és a premiereket követő héten újra foglalhatók a
belépők. Ugyancsak a P’Art mozit érintő
hír, hogy immár hetedik alkalommal várja
a művészmozik és az európai filmek rajongóit az Európai Art Mozi Nap, amelyet
november 13-án, 38 ország több száz art
mozijában rendeznek meg. Ezen a napon
a P’Art Moziban 4 film is megtekinthető.

FACSEMETÉK ÜLTETÉSE ÖNKÉNTESEKKEL

HELYREIGAZÍTÁS
2022. október 5-i lapszámunk 17. oldalán megjelent, 10 éves a Lakástárlat című
írásának bevezető szövegében Farkas

Az önkormányzat – a MOL-Új Európa Alapítvány Neked Zöldül! programjának keretében – sikeres pályázatának köszönhető-

Zsófia, szobrászművész és Pistyur Imre,
szobrászművész neveit helytelenül tüntettük fel. Az elírásokért elnézést kérünk!

Ferenczy Noémi: Ébresztés (kárpit)

Újabb tiltakozó hullám a pilismaróti kavicsbánya körül
Egy 122 hektáros kavicsbánya körül áll a
bál két éve Pilismaróton. A dunakanyari település lakói a nyugalmukat féltik,
ugyanakkor a bánya bevételt jelentene
a kistelepülésnek.
A történet második fejezete 2020-ban
kezdődött, több évvel egy elvetélt bányanyitás után, amikor kiderült, hogy az
akkori testület teljes titokban támogatta
a bányanyitási törekvéseket. A 25 évre
szóló engedélyt a GM-PRO Mérnöki Ta-

nácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kapta meg. A 2014-ben
alapított, kétszemélyes váci cég céljairól
nem sokat tudni, de 2017 óta dolgoznak
azon, hogy megnyíljon a bánya. Az akkori
polgármester számításai szerint évente
15 millió forint bevételt jelentene a bányanyitás.
2020 augusztusában először a polgármester, aztán az egész testület lemondott, egészen 2022 májusáig kellett várni,
hogy megtarthassák az időközi választá-

sokat. Az új polgármester Hunyadi Balázs
lett, aki a kampánya során a bánya ellen
foglalt állást. Bár látszólag csak a pilismarótiak problémája a bánya, a 11-es úton
hordandó kavics- és homokmennyiség
az összes településre kihat. A környezeti
hatástanulmányból kiolvasható, hogy az
évi 125 napon át üzemelő bánya kitermelt
köve közúton és hajón fog eljutni a célállomásra, ebből a 11-esre eső rész napi
800 tonna lesz a becslés szerint. A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi

Egyesület (DUNAKÉKE) október végén
online petíciót indított az ügyben, az ellen
emelve fel hangját, hogy az új polgármester megbeszélést folytatott a bányavállalkozóval. A polgármester Facebookon
közzétett posztjában arról írt, hogy van
egy aláírt szerződés a vállalkozóval, valamint, hogy a gazdasági szempontok
is meghatározóak, és nemzetgazdasági
stratégiai érdek a kitermelés. A petíció-

ban az is olvasható, hogy a működés hatására kialakuló bányató Pilismarót és Dömös vízbázisára is hatást gyakorol, mert a
tervezett bánya teljes területe az ivóvízbázison fekszik, a folyó által felerősített
hangok pedig a túloldalon elhelyezkedő
településeken élők életét nehezítik majd
meg. „A megnövekedett uszályforgalom
intenzív hullámzása pusztítja az ikrákat,
az állandóan zavaros víz pedig a fitoplank-

tonokat ami több vízi élőlény tápláléka pl.
a halaké. A Nagy-Öböl jelenleg horgászparadicsom, de az uszályforgalom ezt is
tönkre tenné. A hullámzás elmossa a partokat, ellehetetleníti a vízi-sportokat és a
fürdőzést is” – írták a petícióban, melyben
azt kérik a polgármestertől, hogy zárja
le a tárgyalásokat a bányáról. Az aláírók
száma lapzártánk idején 4287 fő.
-zzs-

A 2022. október 12-i testület ülés főbb döntései:
PLUSZ FORRÁS A MŰEMLÉKÉPÜLETRE
Pályázati támogatásból és önkormányzati önrészből nyáron
kezdődött el a Bogdányi út 41. szám alatti műemlék épület
tetőrekonstrukciója. A munkák során előre nem látott tartószerkezeti problémák merültek fel. A hiányzó plusz költséget – 16,7
millió forintot – átcsoportosítással biztosítja a testület.
SEGÍT-E A TÁRSULÁS?
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat
hozzájárul a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásról
szóló szerződés módosításához, miszerint Budaörs kilép, Pécel
pedig csatlakozik a szervezethez. Az eddigi társulási tapasztalatok nem adnak okot a bizakodásra, így elképzelhető, hogy
jövőre Szentendre is lemond a tagságáról.
AZ ENERGIAKÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉÉRT
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a „Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén” című projekt keretében
elkészült beruházási koncepció szerződéseinek aláírására. A
közös fellépés esélyt teremt arra, hogy – nyertes pályázat esetén – megnyíljon az út a város energiaköltségeinek jelentős
csökkentésére.

építésszabályozási eszközökkel megállítsa az elszabadult ikerés társasház-építési folyamatot, ösztönözze a minél nagyobb
zöldfelület kialakítását, lassítsa a lakosságszám növekedését.
A jelenlegi szabályozás értelmében a kertvárosi lakóövezetben
2134 olyan telek van, amelyen építhető lenne két lakás. A tervezett szabályozás szerint ez 173-ra csökkenne. Az üdülőövezetben a beépítési sűrűség csökkentése érdekében a tervezet
megemelné a kialakítható legkisebb telekterület nagyságát, a
jelenlegi 1000 m2-ről 1500 m2-re.
Két beépítetlen, jelenleg változtatási tilalom alatt álló területen a testület a SZÉSZ tervezett szövegében meghatározta a
legnagyobb lakásszámot. Az egyik területen (a Szentlászlói
út végén, a Bükkös-patak túloldalán) a hatvannégy helyett
huszonkét lakás felépítése lenne még elviselhető és észszerű.
A másik övezetben (az Egres út és a 11. sz. főút kereszteződésénél) az új szabályok szerint összesen elhelyezhető lakásszám
maximum tíz lehet. A kialakítandó szabályozásnak arra kell
irányulnia, hogy inkább iroda és egyéb rendeltetések létesítését
segítse elő a lakás funkció helyett.
A Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Egyesület kérését – miszerint az általuk használt izbégi sportpálya
területén hivatalosan is működtethessenek óvodát – a testület
nem támogatta.
Az október 25-i rendkívüli testületi ülés döntései:

DECEMBER 18-IG NYITVA AZ USZODA
A most elfogadott sürgősségi indítvány szerint az önkormányzat december 18-ig biztosítani tudja az uszoda működését a
költségvetésben eddig fel nem használt összegek átcsoportosításával. Az intézmény elkészült az energiaracionalizálási
tervvel is, amely reményt ad a december 18. utáni működésre
is, ehhez azonban állami támogatásra is szükség van. A polgármester kiemelte annak jelentőségét is, hogy a nyitva tartás
érdekében az uszodát használó sportegyesületek és a bérlők
is plusz terheket vállaltak. Az ülésen vita támadt arról, hogy az
uszoda vezetése vajon valóban jelentősen csökkentette-e a
működési költségeket. Az előterjesztést végül egyhangúlag
szavazta meg a testület.
(Lapzártánk után érkezett a hír, hogy az állam 38,1 millió forint
működési támogatást nyújt a V8 Uszoda és Szabadidőközpontnak. A város hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a szentendrei városvezetés november 2-án kapta kézhez a honvédelmi
tárca Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár által jegyzett
levelét, miszerint az összeg a V8 uszoda október 1. és december
18. közötti működésének támogatására szól.)

FÖLDGÁZBESZERZÉS
Mint az köztudott, a második közbeszerzési ajánlat már lényegesen kedvezőbb köbméterárakat tartalmazott, ám még mindig
kilencszerese a 2020-2022 közötti árnak. Ráadásul közel három
évre rögzített áron történne a szerződéskötés. Számszerűen:
áfa és rendszerhasználati díj nélkül évente nettó 459,3 millió
forint költséget jelentene a földgázbeszerzés, amire nincs fedezet, ezért a testület a közbeszerzési eljárást egyhangúan
eredménytelennek nyilvánította. Vita támadt azon polgármesteri javaslatról, hogy nyilvánítsa-e a testület érvénytelennek
a közbeszerzési eljárást, és az önkormányzat csatlakozzon a
központosított közbeszerzés változó (indexált) díjas változatához. Érvek és ellenérvek hangzottak el a változó vagy fix díjas
változatok mellett és ellen – végül a testület a polgármesteri
javaslatot támogatta.

TOVÁBB ZAJLIK A SZÉSZ MÓDOSÍTÁSA

VILLAMOSENERGIA BESZERZÉS
Az előrejelzések szerint a testületnek a jövő évi villamos energia beszerzésnél két és fél, háromszoros díjra kell számítania.
Jelenleg – élő szerződés lévén – közbeszerzést nem indíthat
a testület, ezért egyhangúan a változó áras központosított

Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) többfordulós
módosítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy megfelelő

közbeszerzéshez való csatlakozást szavazta meg ebben az
esetben is.
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TESTÜLETI HÍREK

XVIII. Teréz-nap a Skanzenben
Immár 18. alkalommal, október 14-én rendezték
meg a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete és a Pro Urbe-díjas Szentendrei
Óvónők Néphagyományt Éltető Közösségének
(SZÓNÉK) hagyományos őszi találkozóját. Az
ünnepi műsor, valamint a nap programjai is a
Petőfi Emlékévhez igazodtak és Petőfi Sándor
verseire épültek.
Határon innen és túlról – így Erdélyből, a Vajdaságból és Felvidékről is – többszáz óvodapedagógus érkezett idén is az alkalomra, hogy Tímár
Sára Príma díjas énekes és zenekara műsora,

Várnagyné Farsang Katalin,
a Püspökmajor-lakótelepi
Tagóvoda pedagógusa

valamint az ünnepi köszöntők után idén is átadják a Barsi Ernő Emlékérmeket. Az elismerést
idén Csuri Ferencné, Ócsai Ferencné, valamint
egy szentendrei óvónő is, Várnagyné Farsang Katalin a Püspökmajor-lakótelepi Tagóvoda óvodapedagógusa vehette át. (Várnagyné Farsang Katalinnal legutóbb a 2022. január 19-i lapszámunkban beszélgettünk a Farsang hagyományéltető
szemlélettel című interjúnkban – a szerk.)
Bodoki József 2. osztályos tanuló, valamint a
Püspökmajori és Bimbó utcai óvodások előadása után a délután az Erdélyi tájegység megtekintésével telt.

Akik sokat tettek Szentendréért
Idén heten váltak Szentendre város kitüntetettjeivé, a díjakat az október 23-i
városi ünnepségen vehettek át. Mindannyian a saját területükön tettek sokat
a településért, tevékenységüket munkájuk szeretete, a város iránti felelősség
vezette. Kitartásukból, erejükből, emberségükből mi is erőt meríthetünk.
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A védőnő, akit mindenki ismer
Szentendre Város Szolgálatáért Díj:
Péter Erzsébet
Ő az, akit szinte mindenki ismeri a városban, hisz az évek során gyakorlatilag az
összes körzetben dolgozott. E mellett
iskolavédőnőként is tevékenykedett,
nagyon jó kapcsolatot alakított ki a tanulókkal és a pedagógusokkal. Nehéz
megfogalmazni, mi az, amit ő képvisel.
Lelkiismeretes, becsületes védőnő, aki
hatalmas szaktudással rendelkezik. Az
évek során folyamatosan képezte magát,
munkáját rendkívüli alázat jellemzi. A nehézségektől sohasem riadt meg, a lehető
legprecízebben igyekezett megoldani a
problémás helyzeteket. Egyszerre képes
ellátni a gondozottjait és összetartani a
szentendrei védőnői csapatot. Erzsi nem
egyszerűen védőnő, hanem kiváló munkatárs, és igazi barát is. Több mint hatezer
gondozottja volt, számos család köszönheti neki, hogy hasznos tanácsokkal támogatta őket gyermekeik nevelésében.
Több éves tapasztalatának köszönhetően
mindig felismerte az esetleges eltéréseket, így mindenki időben megkaphatta a
szükséges fejlesztést. Nagyfokú empátiáról tett tanúbizonyságot akkor is, amikor
a szociálisan rászoruló családokat adományokkal támogatta, a lehetőségeket
felmérte, az adományok átadását megszervezte.

Legyen szó közösségi munkáról vagy önkéntes feladatról, mindig elsőként segített.
Munkája mellett odaadó, gondoskodó családanya és nagymama, három gyermeket
nevelt fel és jelenleg három unokája van,
de idős szüleiről is napi szinten, lelkiismeretesen, szeretetteljesen gondoskodik.
A díja kapcsán azt kérdeztük tőle, mit kapott ő Szentendrétől, miért olyan fontos
számára ez a város, hogy ennyit tett az itt
élőkért. „Eredetileg budakalászi vagyok” –
árulta el, – „de a tanulmányaim befejezése
után nem sokkal ide kerültem. Szentendre
csodálatos város, szeretek itt élni, és nem
kevesebbet köszönhetek neki, mint a gyerekeimet. Ők itt születtek az akkor még
működő szülőotthonban. Itt nőttek fel, itt
élnek ma is. A munkámat, a gyerekeimet,
a családomat, az otthonomat jelenti azóta
is a város.”
„Nem volt kérdés, hogy ide jönnünk
kell!”
Szentendre Város Közművelődési Díj:
Gyúró Tamás és Gyúróné Domján Andrea,
Diótörő Balettiskola
Az idén 30. évfolyamát indító Diótörő
Balettiskola 1993-ban kezdte működését
Szentendrén, a Dunaparti Művelődési
Házban (DMH), és azóta is a Szentendrei
Kulturális Központ egyik közművelődési
csoportjaként van jelen városunk kulturális
életében.

Alakulása óta Gyúróné Domján Andrea és
Gyúró Tamás a vezetői. Egészen fiatalon,
a huszas éveik legelején mondtak fiatal
házasként igent Göllner Judit felkérésére,
hogy vegyék át a helyi balettképzés vezetését. Andrea eredetileg tanítóképzőn,
Tamás pedig néptánc szakon a táncművészeti egyetemen szerzett diplomát, de
mindketten elvégezték a balettoktatói iskolákat is. „A felkérést fantasztikus dologként éltük meg, nem volt kérdés, hogy ide
jönnünk kell!” – mesélik lapunknak.
Azóta többszáz gyerek, több generáció
nőtt ki a kezeik közül. Céljuk nem elsősorban hivatásos balett-táncosok kinevelése,
hanem a mozgás örömének, a tánc és a
kultúra szeretetének az átadása. „Természetesen, amikor tehetséges gyerekekkel
találkozunk, mindenképp jelezzük a szülők
felé, nem elhallgatva azt sem, hogy ez egy
nagyon nehéz pálya, amelyen a sikernek
csupán egy töredéke a tehetség. Ha pedig
úgy döntenek, hogy megpróbálják komolyabban venni, mi segítünk akár a továbbiakra való felkészülésben is” – tudjuk meg
Tamástól.
Jelen pillanatban 70 gyerek jár hozzájuk
összesen öt korosztályban. A foglalkozásokat a DMH-ban kedden és csütörtökönként tartják. Jelentkezni már óvodás kortól
lehet, de az oktatók szerint 5 éves kortól
ideális megismerkedni ezzel a tánccal. Az
órákat balettalapokra építik, és emellett
színesítik a kicsik számára kedves musi-

patikába, ahol négy évig dolgozott, mint
laboráns, majd végül gyógyszerész szakra jelentkezett. Az egyetem mellett végig
dolgozott, kéthetente pedig az ügyeleti ellátásban is segédkezett. Diploma után egy
év gyakorlat következett Pomázon, majd
visszatért egykori munkahelyére és 1970ben megkapta a vezetői posztot. „A 80-as
évek elején igény merült fel, hogy a lakótelepen is legyen gyógyszertár. Az akkori
gyógyszertári központ a Paprikabíró utcai
patikát helyezte át oda, igy vezetőként ott
dolgoztam 1991-ig” – mesélte.
A 90-es évek elején a rendszerváltás meghozta a lehetőséget, hogy magánpatikák
nyíljanak az országban. A Kereskedelmi Banktól kapott kölcsön segítségével
vágott bele. A Paprikabíró utcai, egykori
gyógyszertárban akkorra már egy papír-

„Élmény ezen a területen dolgozni”
Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj:
Gergi Erna
Gergi Erna testnevelés-földrajz szakos tanári diplomáját 1998-ban szerezte, 2012
óta a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium testnevelő tanára. Szakvizsgázott
pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár.
Tevékenységét az iskolai testnevelés oktatás élmény- és tevékenységközpontú
megújítása és a sport iránti elkötelezettség
mellett, Szentendre Város sportéletének
aktív formálása is jellemzi.
Több mint 20 év versenysport áll mögötte.
NB I-es és NB I/B-s csapatokban kézilabdázott. Szakedzőként ifjúsági és serdülő
csapatokkal városi és megyei szinten ér el
sikereket. Rendszeresen részt vesz Szent-

Díjazottak: Szulovszky István (Civil Kotta), Rist Lilla (Civil Kotta), Vörös Marcell, Vörös Edvárdné, Gergi Erna, Péter Erzsébet,
Gyúróné Domján Andrea, Gyúró Tamás, Faragó Józsefné dr. Metykó Zsófia (balról jobbra) | Fotó: Révai Sára

és vannak olyanok is, akik oktatóik nyomdokába léptek és tanítják ezt a hivatást.
A jövőről kérdezve őket, azt mondják, a
bejáratott út jól működik, arról nem szeretnének letérni, de egy vágyuk van, hogy
egy nap majd a fiuk – aki most kezdte a
Bartók Konzervatóriumot – zenekara kísérje élő zenével a Diótörő Balettiskola
előadásait.
„A betegek szeretete az, ami fontos volt,
és ami megerősített a munkámban”
Szentendre Város Közegészségügyi Díj:
Faragó Józsefné dr. Metykó Zsófia
Mindenki Zsófikája, azaz Faragó Józsefné
dr. Metykó Zsófia több mint 50 évet állt a
gyógyszertára pultja mögött, és szolgálta a szentendreieket. A Vésztőn született
asszony a gimnáziumot már a városban
járta ki, bár a Ferences Gimnáziumban
való érettségizés nemhogy segítette,
rontotta is a továbbtanulási lehetőségeit.
Eredetileg tanár szeretett volna lenni, de
az érettségi évében, 1958-ban se a tanári
szakokra, se jogra nem lehetett jelentkezni,
így nekiállt munkát keresni. Kiderült, hogy
az egyházi iskola nem jó belépő a munka
világába, egyre másra utasították el, végül
egy véletlen sodorta a Paprikabíró utcai

bolt és egy kis lakás kapott helyett, utóbbit
kaphatta meg. A kis lakást teljesen átalakították, a patika végül 1991. december 21én nyílt meg Szent Endre Gyógyszertár néven. Később meg lehetett vásárolni a rossz
állapotú ingatlant, amely több felújításon
is átesett az évek alatt.
A gyógyszertár jól ment, így a Pannónián
is nyitottak egy fiókgyógyszertárat 2002ben, hogy az ott élők is be tudják szerezni
a gyógyszereiket. A kis patika hamar az

endre és a környező települések diáksportéletének szervezésében, városi, térségi és
iskolák közötti versenyek szervezésében.
Szentendre Város sportkoncepciójának
egyik előterjesztője, a városi sportélet működésének és fejlesztésének egyik aktív
szervezője.
2021 májusa óta munkatársa a Szentendre és Vidéke szerkesztőségének, mint a
sportrovat felelőse. Munkájával a városi
lap újra teljeskörűen ad hírt a város spor-

idősek találkozóhelyévé vált, szomszédok
beszélgettek a fák alatt. 2011-ben zárt
be. A Kanonok utcai gyógyszertár átvétele volt a következő mérföldkő a patika
életében, az egykori Paprikabíró utcai
gyógyszertár ott talált helyet. Zsófia segítséget is kapott unokahúga személyében, aki először asszisztensként, később
pedig az egyetem elvégzése után gyógyszerészként dolgozott, és dolgozik ma is,
sőt évek óta vezeti is a gyógyszertárat.
„Családi titkokat meséltek el az emberek,
bensőséges viszony alakult ki sok vásárlóval. A nyolcvanat már betöltöttem, amikor
abbahagytam a munkát a Covid alatt” –
mesélte lapunknak. 2015-ben kapta meg
a Magyar Gyógyszerész Kamara Tantus
Amor Operis Pharmaciae emlékérmét,
munkája elismeréseként.

téletéről és -eseményeiről, írásaival pedig
arra törekszik, hogy mindenki megtalálhassa itt helyben a számára ideális mozgásformát.
Lapunk a városhoz fűződő viszonyáról is
megkérdezte őt. Mint kiderült, Erna 2002
óta él Szentendrén a családjával, és 20
év után bátran jelenti ki, ez az otthonuk,
a vidéki város hangulata, az itt élők kedvessége, az óvodáknak, iskoláknak köszönhető barátok mind idekötik őket. „Itt
kezdtem el újra a tanári pályát, amit azóta
is hivatásomnak tekintek. Így Szentendre
az újrakezdést is adja nekem” – vallja. Hozzáteszi, „a sport és gyerekek iránti szeretet
a testnevelő kollégák együttműködő- és
szervezőkészségén is megmutatkozik, így
számomra élmény és öröm ezen a területen
dolgozni. Jó látni, hogy senki sem csupán
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calekre, mesebalett zenékre betanított
koreográfiákkal is. Az órák improvizatív
feladatokkal zárulnak, mikor is különféle
zenékre bármit táncolhatnak a kicsik.
Merthogy a tánc és a zene terápia is, vallja
Andrea és Tamás is. „Továbbá azt is tapasztaljuk, azzal, hogy a gyerekeink a rendszeres
balettórák és a fellépések által, egy olyan
önbizalmat és magabiztosságot kapnak,
amelyek az életben később bármilyen más
helyzetben, megmérettetésben is javukra
válnak majd” – teszi hozzá Andrea, majd
Tamás kiegészíti, – „a harmadik fontos hozadéka a balettnek a rendszeres mozgás,
vagyis az egészség”.
A Diótörő Balettiskola három évtizede alatt
több száz lelkes balettnövendék került ki
Andrea és Tamás kezei közül, többen is a
balettet, a táncot választották hivatásul,
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elvár, hanem tesz is azért, hogy a jövő generációja a mozgást megszeresse és életének
fontos részének tekintse.”

„Természetközeliség és küldetés”
Szentendre Város Közbiztonságáért Díj:
Fekete András

„Minden kornak megvan a maga
nehézsége”
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj:
Vörös Edvárdné és családja

Alig négy éve dolgozik Szentendrén, de a
várossal való kapcsolata több évtizedre
nyúlik vissza – mesélte Fekete András, aki
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban kezdett dolgozni 2018-ban közbiztonsági szakterületen, 2019-től pedig a
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság igazgatóhelyettese lett. Bár munkája nem igazán látható az itt élők számára, ez nem teszi
kevésbé fontossá. Felügyelete alá tartozik
a város polgári védelmi terve és rendszere,
valamint az árvízvédelem kiemelten fontos
szervezési, tervezési feladata.
„A munkám egy része, a mentési feladatoknak nagy része megelőzhető lenne, ha az
emberek betartanák a szabályokat” – véli
András, aki a rendészet mellett a Pannon
Mentőkutyás Alapítvány – Pest Megyei
Kutató Mentő Szolgálatának, a Szentendre
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének és a
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának is tagja. Nem született szentendrei, de
gyerekkora óta volt itt a családjának nyaralója, és a várost körülvevő flóra különösen
vonzó számára. Az elismerést, bár bőven
megérdemelné, nem a mentési munkálatokért kapta, hanem a Szentendrei Rendészeti
Igazgatóságon végzett munkájáért, ahol a
polgárvédelmi, a honvédelmi, védelmi igazgatási feladatokkal foglalkozik. A városi rendezvények biztonságtechnikájáért is ő felel.
„Az emberek nincsenek tisztában vele, hogy a
védelmi igazgatási feladatok is hozzánk tartoznak, és nem csak büntet a SZERI. A Covid
alatt rengeteg feladatot vállaltunk magunkra, óvodák, iskolák, intézmények fertőtlenítését végeztük, és többet a mai napig végzünk.
Azt gondolom, hogy a rendészet gyorsan bevethető haderőként végezte a feladatokat a
járvány alatt. Amikor az ember bajba kerül,
akkor két dolgot csinál: egyrészt azonnal
fegyveres vagy biztonsági szolgálathoz fordul, másrészt elkezd rimánkodni, hogy legyen

A Szentendrén élő és dolgozó kereskedő
család „feje” Vörös Edvárdné, akinek már a
nagymamája, Bleszits Bözsi néni is kereskedő volt az 1950-es években, Szentendrén. „A kereskedői pálya az egyetlen közös
bennünk” – árul el egy családi titkot Erzsi
– „anyám nagyon fiatalon szült, nagyanyám
meg a munka mellett nem tudott felnevelni,
így örökbe adtak, de szerencsére itt maradtam Szentendrén.”
Vörös Edvárdné 1971-ben kezdte kereskedői pályáját a Kossuth Lajos utcai bútorüzletben, majd az ÁFÉSZ égisze alatt működő
gazdabolthoz került. 34 évet töltött az üzlet
élén, mielőtt 2014-ben – családi okok miatt
– átadta annak vezetését. „Lassan alakult
minden, lépésről lépésre. Előbb szerződéses
viszonyban, majd bérlőként dolgoztam, végül az árukészlet tulajdonosaként, már önállóan – párhuzamosan az ÁFÉSZ-hálózat
leépülésével” – emlékszik vissza az eltelt
évtizedekre. – „Iker-unokáim szerencsére
már ott voltak velem, kitanulták a kereskedés csínját-bínját, volt kinek átadnom a
boltot.”
Jelenleg az unoka, Marci viszi a Gazdaboltot, aki – Erzsi szerint – ismeri a titkot:
„Nagyon kell érteni az emberekhez. Nem
tudhatjuk, ki, milyen hangulatban lép be a
boltba – ha dühös, ha fáradt, akkor is figyelmesen, érdeklődve érdemes hozzá fordulni.
Szerencsére Marcira nincs panasz, az ismerősök lépten-nyomon megállítanak, hogy
dicsérjék.”
Kisebbik fia, László szintén a családi hagyományokat folytatja: feleségével a
szentendrei piacon működtetik pecsenyesütő boltjukat. „Nagyon nehéz ma vállalkozóként megélni” – összegzi tapasztalatait,
– „de az is igaz, hogy minden korszaknak
megvan a maga nehézsége – én például nagyon szerettem volna egy időben megvásárolni a Gazdaboltot, de el kellett fogadnom,
hogy nem tudok egyik pillanatról a másikra
előteremteni sok tízmillió forintot, a város
pedig gyorsan túladott rajta.”
Erzsi elmeséli még, hogy nagyon meglepte a városi díj, meghatódott, főleg, amikor
megtudta, hogy az elismerő díj személyére
a város lakói is szavazhattak. „Szeretem ezt
a várost. Itt születtem, itt éltem le az életemet, szinte mindenkit ismerek, számos barát
vesz körül. De, ami a legfontosabb: nagyon
büszke vagyok a családomra, boldoggá
tesz, hogy hat dédunokám van, és nagy
családunk jó része itt él körülöttem, ebben
a szép városban, Szentendrén.”

minél előbb megoldás a problémájára, érjen
oda a segítség” – vallja András, akinek fő célja, hogy megelőzze a bajt. Munkája mellett
túravezetőként is tevékenykedik, búvárkodik, terepfutó, utóbbiban versenyez is, korosztályának élvonalába tartozik.
A civilek írják a kottát
Szentendre Város Civil Szervezete Díj:
Civil Kotta Egyesület
A Civil Kotta 2016-ban alakult szentendrei polgárokból. Fontosnak tartják, hogy a
város lakóit bevonják a lakókörnyezetüket
érintő kérdések eldöntésébe. Céljuk, hogy
megszólítsák a szentendreieket, segítsék a
szűkebb közösségeket helyi problémájuk
megoldásában. Alapvető törekvésük, hogy
a városvezetés a döntések előkészítésénél

figyelembe vegye Szentendre lakóinak a
szempontjait. Többször felkarolták kisebb
közösségek ügyét, például támogatták a
Zúzmara utcai lakóközösséget az adótorony elleni kiállásukban, segítették a helyi
szervezeteket és magánembereket a helyi építési szabályzat 2017-es felülvizsgálatában. Tiltakozást szerveztek a Bolgár
utcai parkoló helyén építendő irodaház
ellen. Nemcsak részt vettek, de többeket
bevontak a Sztaravoda Park közösségi tervezésébe. Elkészítették a 11-es problématérképét, ötleteket, javaslatokat gyűjtöttek,
hogy aztán szakmai csapattal egyeztetve
kidolgozzák a megoldásokat. Felmérték és
bemutatták a Postás Strandhoz tervezett
Irodapark hatását a környezetére, a városképre és természeti értékeinkre, az árvízvédelmi aggályokat. Kiálltak a helyi értékek
védelme mellett, kezdeményezték azoknak
a természeti, védendő értékek felmérését
és védelmét, melyeket például a Pomázi út
alatti építkezések veszélyeztetnek. Minden
választás alkalmával a szavazási hajlandóság növelését segítették a térség problémáinak kérdőíves felmérésével, jelölti vita,
fórum szervezésével, az „Ideális képviselő”
program összeállításával, internetes kampányaikkal. Vallják: a közéletben a lakosság,
a civilek írják a kottát!
„Szentendre nem csak otthonunk, de járási
központ is, így a szomszédos települések életére nézve is lényeges, hogy hogyan alakul,
fejlődik” – véli Szulovszky István a Civil Kotta
Egyesület elnöke. – „Egy város jövője nem
képzelhető el a benne élők érdekeinek érvényesülése nélkül, ezért kiemelten fontosnak
tartjuk, hogy a meghatározó közéleti témákban minél többen bevonódjanak a folyamatokba. Ezért foglalkoztunk kiemelten a városrész életére visszavonhatatlanul nagy hatással bíró Postás Strand építési szabályzatával,
ezért jártuk végig a 11-es belvárosi szakaszát
kerekesszékes aktivistákkal a felújítás tervezési szakaszában, és ezért foglalkoztunk
más, kisebb vagy nagyobb közösségek életét
befolyásoló közügyekkel a Közéleti Műhely
sorozatunkban. Célunk, hogy világnézettől,
politikai beállítottságtól függetlenül minél
többek véleménye jelenjen meg a közös jövőnket meghatározó folyamatokban, hogy
minél szélesebb körű párbeszéd alakuljon ki
a közös ügyeinkben, hiszen az eltérő szempontok, az eltérő vélemények nem ellenséggé
vagy ellenféllé tesznek minket – ahogy ezt sokan megéljük, sajnos a mindennapjainkban
–, hanem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy
városi szinten is jól reagáljunk a társadalmi igényekre, és a különböző szempontokat
tartalmazva erősebb, előremutatóbb, minél
többeket szolgáló megoldások születhessenek meg! Célunk, hogy minél többen bekapcsolódjanak a munkánkba, ezért várjuk
a város ügyeivel kapcsolatos észrevételeket,
és az aktív, a városért tenni kívánó aktivisták
jelentkezését.”

Újraéledő testvérvárosi kapcsolatok
Kézdivásárhely 30 éve Szentendre testvérvárosa. Az erdélyi város képviselői
októberi látogatásuk során egyeztetéseket folytattak a két település közötti
kulturális és gazdasági együttműködés új lehetőségeiről. Erről beszélgettem
Helyes Imre önkormányzati képviselővel, külkapcsolati tanácsnokkal.

elnökével és Kerti Attila gazdasági tanácsadóval. Betegség miatt elmaradt a találkozó Lőrinczy Györggyel, a Teátrum igazgatójával. És bár a személyes találkozás
meghiúsult, de az előzetes egyeztetések
alapján egyértelműnek tűnik, a Teátrum
részéről nyitott készség van arra, hogy a
jövőben közvetlen kulturális együttműködés jöjjön létre Kézdivásárhely, valamint
Zilah és Szentendre, illetve még más erdélyi városok között a Teátrum műsorainak
bemutatása kapcsán.
A kulturális delegáció egyik tagja, a Sep-

rén jelen van, és hasonlót fog elkészíteni a
kézdivásárhelyi fél is. Arról lenne szó, hogy
a jelenlévő gazdasági társaságok bármilyen formában ki tudnák-e terjeszteni tevékenységüket, együttműködésüket egymás irányába, valamint léteznének-e más
piacokon közös hasznot hozó lehetőségek.
Hasonló megbeszéléseket folytattunk Zilahon is a nyáron, és bár ez egy lassú folyamat, elindult a közös munka. A tárgyalások egyértelműen nagyon sikeresnek
tűntek, mindkét fél fontosnak gondolja a
közös munkát. Most, hogy megismerked-
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Mennyire élő a kapcsolat jelenleg Szentendre és Kézdivásárhely között?
A koronavírus járvány elmúlását követően
idén elkezdhettünk újra személyes kapcsolatokat teremteni testvérvárosainkkal. Ezt lehetővé tette többek között az,
hogy a Bethlen Gábor Alapítvány három
pályázatán kormányzati támogatást nyertünk/kaptunk a határontúli testvérvárosi
kapcsolatok kialakítása, illetve meglévők
erősítése céljából. Az egyik pályázati támogatás a Zilahhal (szintén testvérváros
– a szerk.) fennálló kapcsolatok erősítését
célozza, a másik Kézdivásárhellyel annak
megvizsgálását, hogyan lehetne kialakítani gazdasági kapcsolatokat a két város között, a harmadik pályázat pedig azt kívánta
támogatni, hogy a testvérvárosok között
kulturális csereprogram valósuljon meg.
Ezek a programok megvalósultak-e, és ha
igen, hogyan, milyen formában?
Zilahról júniusban járt itt önkormányzati
delegáció a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, szeptemberben pedig a
Szilágysági Napok alkalmából viszonozta
a szentendrei delegáció ezt a látogatást.
Kézdivásárhelyen augusztus második
felében járt Szentendre küldöttsége az
őszi sokadalom nagyszabású ottani rendezvénysorozat alkalmából, most pedig
ők viszonozták ezt a látogatást, október
23-ra koncentrálva.
A kulturális csereprogram keretében az
ebből a célból összeállt hét tagú kézdivásárhelyi csoport (pedagógusok, előadó
művészek) látogattak el hozzánk. A Református Gimnáziumban, a Petzelt József
Technikumban, valamint a Móricz Zsigmond Gimnáziumban félnapos programot
adtak elő, aminek keretében az erdélyi kultúrát, a kulturális és néphagyományokat,
tradíciókat mutatták be egészen újszerű
pedagógiai módszerekkel.
Az egyidőben itt tartózkodó önkormányzati, valamint kulturális delegáció részt
vett az október 23-i ünnepségen is, és
részt vettek a megemlékezés kulturális
programján. A delegáció megbeszélést
folytatott több alkalommal Fülöp Zsolt
polgármesterrel; egyeztettek Lang András
képviselővel, a Kulturális és Civil Bizottság

Az önkormányzati delegáció: Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere,
Nagy Gabriella, Kézdivásárhely önkormányzatának jogtanácsosa, Antal Emőke,
kézdivásárhelyi városmenedzser, Helyes Imre, szentendrei önkormányzati képviselő,
Biszák László-István, kézdivásárhelyi önkormányzati képviselő | Fotó: Révai Sára

siszentgyörgyi Megyei Könyvtár főmunkatársa látogatást tett a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtárban, és az intézmény
igazgatójával vették sorba egy jövőbeni
együttműködés lehetőségeit.
A delegáció találkozott a polgármesterrel és gazdasági tanácsadóval is. Ebből
milyen együttműködés indulhat el gazdasági téren?
Ebben a témában a megbeszéléseket már
a szentendrei delegáció kézdivásárhelyi
látogatásakor elkezdtük. Hamar világossá vált, hogy a két fél ezen a területen is
hasonlóan gondolkodik, és kész további
erőfeszítéseket tenni későbbi lehetőségek
felkutatása és kialakítása céljából. Most
megpróbáltuk konkrétabban fölvázolni
azt a gazdasági hátteret, ami Szentend-

tek a szereplők, és próbáltunk hitet tenni
amellett, hogy az lenne a szerencsés, ha
itt nem személyektől függene az előrelépés, hanem egyszerűen a városok között
működne a kapcsolat.
Az általános testvérvárosi együttműködés
terén konkrét célok fogalmazódtak meg,
és ezek mentén abszolút egyetértés van.
Olyan célokról lenne szó, mint a kulturális
együttműködés, vagy az előbb említett
gazdasági lehetőségek feltérképezése, az
önkormányzati működés tapasztalatainak
cseréje. Ez utóbbi minden önkormányzat
számára fontos lehet, hisz bevált, jó gyakorlatot, működő újszerű gondolatokat
érdemes átvenni.
A harmadik pályázat révén egy nagyon
jelentős kulturális program valósult meg,
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ami a fiatalok körében nagy sikert aratott.
Ennek kapcsán úgy gondolom, keresni kell
a lehetőségét, hogy hova lehet eljutni a jövőben. Abban is egyetértettünk, hogy a későbbiekben – és ez egy általános törekvés
más testvérvárosi kapcsolatokban is –, az
eddigi együttműködést jó lenne kiterjeszteni a különféle önkormányzati, illetve városi intézmények közötti kapcsolatokra is.
Ez lehet könyvtár, színház, múzeum vagy
más helyi intézmény. Az együttműködő
intézmények az éves munkatervükben is
meg tudják jeleníteni ezt, és így a város
nagyobb nyilvánossága előtt is meg lehet
jeleníteni a testvérvárosi kapcsolatok sokféle arcát.
Nagyon fontosnak tartjuk a civil egyesületek, valamint az oktatási intézmények
közötti kapcsolatokat. Egyetértettünk
mindkét testvérvárossal abban, hogy
ezen a területen is bátorítani érdemes a
közvetlen együttműködést, kihasználva
a modern kommunikációs eszközök adta
lehetőségeket is.
Eltérő mértékben, de mind Zilahon, mind
Kézdivásárhelyen van magyarajkú lakosság. Őket is igyekeznek megszólítani?
A három pályázati támogatás fő célja pont
az, hogy a határontúli testvérvárosokkal
erősítsük testvérvárosi kapcsolatainkat.
Így természetesen adódik, hogy ennek az
együttműködésnek legfontosabb – bár
nem kizárólagos – célközönsége az ottani
magyar lakosság.
Kézdivásárhelyen a polgármester és az önkormányzati testület minden tagja magyar
nemzetiségű. Itt a lakosság döntő többsége is magyar.
Zilahon román a polgármester, úgyszintén a testület többsége. Mellettük három
magyar képviselő vesz részt az 55 ezer főt
számláló város irányító testületében, és
az egyik alpolgármester magyar. Termé-

A kulturális csereprogram résztvevői (balról jobbra): Kovács Krisztina, Tóth
Máté, Csüdör Barbara, Csüdör Katalin, Biszak Beáta, Kádár Elemér, Szontagh
Kinga, Orbán Attila, Magyar Judit, Helyes Imre, Orbán Imola

szetesen a román polgármester fogadta
a szentendrei küldöttséget. A megbeszélések során egyértelműen érzékelhető
volt, hogy nagyon sok kérdésben közös az
álláspontunk. A polgármester is nagyon
hasznosnak ítélte meg a Szentendrei Teátrummal történő együttműködés tervét.
Ebben a két városban vannak olyan testvérvárosi projektek, amelyek régebben
indultak, és valósultak meg, és átnyúlnak
az önkormányzati ciklusokon. Tehát már a
2019-es önkormányzati választások előtt is
sok minden történt, és ezt a sort érdemes
folytatni, vagy újraindítani.
Tudna erre példát mondani?
Egy kézdivásárhelyi iskolával Zakar Ágnes
képviselő – aki tanár, és korábban Szentendrén tanított – vezetésével alakult ki jó
kapcsolat. Ő jelenleg a tahitótfalusi iskola
igazgatója, és „vitte” magával új iskolájába
ezt a projektet. Úgyhogy most elsősorban

nem Szentendréhez kötődik a két iskola közötti együttműködés, de valahol ez is kihat
a mi városunkra. A református gimnáziumnak is alakultak kint kapcsolatai. Úgyhogy
vannak olyan szálak, amelyek nem most
keletkeztek, és nagyjából megmaradtak.
Ha jól tudom a program megvalósításában tevékeny részt vállalt a Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete is.
Igen, ennek az évekkel ezelőtt önkormányzat által létrehozott egyesületnek kimondott célja és feladata, hogy a testvérvárosi
kapcsolatok civil ágát ápolja, a programok
megvalósítását szervezze, és azokban tevékenyen vegyen részt. Ez az egyesület
maximálisan teljesíti ezt a feladatot, ha
nem lennének, vagy nem úgy működnének, ahogy működnek, akkor nem tudtuk
volna ezeket a programokat ilyen sikeresen megvalósítani.
Zimre Zsuzsa

„A gyerekek itt vannak”
Október 27-én folytatódott az a demonstráció sorozat, mely az év elején
kezdődött országszerte a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)
támogatásával. A Szentendre Városi Óvodák nyolc tagóvodája csendes
sztrájkkal vett részt az országos figyelemfelkeltő akcióban.

A csütörtöki demonstráción, a Móricz
Zsigmond Gimnázium és a Barcsay Jenő
Általános Iskola előtt tartottak élőláncos
tiltakozást, majd a nagyparkolónál gyülekeztek a szimpatizánsok. A 100-150 ember
részvételével megtartott demonstráción
Völgyesi Anna Sára végzős diák mondott
beszédet.

Székely András az egyik szervezője volt a
megmozdulásnak, ő mesélte el, mi vezetett ahhoz, hogy közös kiállást hirdessen
meg a pedagógusok mellett. „Október
14-én Szentendrén és országszerte az iskolákban a közös kiállásunk szimbólumát
bemutatva demonstráltunk. A mai napra
egy újabb országszintű szerveződés indult

el, ezért úgy gondoltuk, hogy lépjünk egy
szintet, és fogjunk össze néhány iskolát,
sőt, ha lehet az összeset. Néhány nappal
korábban lefoglaltuk a parkoló területét,
jeleztük az önkormányzatnak, ahol nagyon rendesek és együttműködőek voltak,
csakúgy, mint a rendőrség.” Több iskola is
csatlakozott, a Móricz, a Barcsay, az Izbégi,

hanem mert egyszerűen tényleg nem tudták
megoldani. Azért ez szerintem elég sok mindent megmutat” – tette hozzá.
Egy kisgyerekes anyuka hátán gyermekével érkezett. Őt az hozta ki, hogy szülei
általános iskolai tanárok, akik felsőben tanítottak nyugdíjazásukig. „Én már akkor
is azt tapasztaltam, hogy állandóan félreraktuk a pénzt, pedig akkor még sokkal
jobb volt a helyzet, mint ami mostanában
lett. Azt látom, hogy már évtizedekben mérhető a színvonal folyamatos csökkenése
az oktatásban. A tanárok még kitartanak,
és tényleg le a kalappal előttük, mert nem

anyagokat tanulnak, és el fog jönni az az
idő, amikor már nem szívesen járnak iskolába. Hogyha sokáig jó kezekben van
a gyerek, akkor igazából jól érzi magát
az osztályközösségben. Most még meg
tudnánk oldani, hogy egy kicsit népszerűsítsük, hogy visszahozzuk a tanári pálya
méltóságát, mert a tanárnak nem a legutolsó embernek kellene lennie” – mesélte
a többgyerekes anyuka.
Ez a demonstráció annak a sztárjkfolyamnak a része, mely még az előző tanévben
kezdődött, és a pedagógusok bérrendezését tűzte zászlajára. A PDSZ többször is

adják fel. Hogy most a diplomás minimálbérnek a 80 százaléka legyen a cél, azaz
az átlag 80 százalékát érjük el, egy vicc,
magasabb bérek kellenének a tanároknak.
Bár az, hogy még van bennük annyi szív
és érzés, hogy ezeknek a gyerekeknek a
pályáját egyengessék, csodálatos. Ezt a
méltóságot vissza kéne adni a tanári pályának, hogy legyen egyáltalán ember, aki
még tanári pályára lép, mert egyszerűen
benne van a köztudatban, hogy a tanárok nem keresnek eleget, így az, aki tanár
akarna lenni, sem lesz. Akik még a pályán

tárgyalt különböző felekkel a sztrájkról,
ahol több résztvevő tanárt is elbocsájtottak. A kormány az Európai Bizottságtól várja a választ, hogy az EFOP+ keretén
belül 400 milliárd forintnak megfelelő
összeget megkapnak-e, melyet oktatási
célokra fordítanának. A konvergenciaprogramban az a vállalás szerepel, hogy
2028-ig a diplomás átlagbér 80 százalékát éri majd el a pedagógusok fizetése, ez
évente mintegy 14 százalékos béremelést
jelent. Ehhez képest a PDSZ 45 százalékos
béremelést követel. Eközben november

vább. A szülők teljes mértékben mögöttünk
állnak. Amikor azt kértük tőlük az iskolában,
hogy úgy tudják támogatni az iskolát, hogy
nem hozzák a gyerekeket be, akkor a 220
főből talán 10 volt ott, aki iskolába jött, és
ők sem azért, mert nem támogatnak minket,

vannak, és csinálják a dolgukat, azokat
kerettantervekbe kényszerítik, megszabva, hogy mit tanítsanak, és még egy alsós
osztályban sem választhatják ki, hogy milyen könyvből tanuljanak. A gyerekek már
alsóban elvesztik a lelkesedésüket, száraz

elején Mellár Tamás országgyűlési képviselő a Facebook oldalán húsz elismert
közgazdász által írt levelet hozott nyilvánosságra, melyben az aláírók azt követelik, hogy a kormány jövőre vállalja fel
a bérrendezést. A levélből kiderül, hogy
sürgős változtatásra van szükség az iskolarendszerben. Mint írták: „Az ország
gazdasági hanyatlásának elkerülése érdekében a teljes oktatási rendszer mélyreható
átalakítására és az oktatásban dolgozók
anyagi megbecsülésére van szükség, s ezt
– mint felelősen gondolkodó közgazdászok
– követeljük is.”
November 18-ára újabb sztrájkot készít elő
a PDSZ, a csatlakozók számától függően
az egyes intézményvezetők helyettesítést
vagy felügyeletet rendelhetnek el.
-zzs-

Demonstráció a Paprikabíró utcai parkolóban október 27-én | Fotó: Deim Balázs

Év eleje óta küzdenek a jobb fizetésért
A pedagógussztrájkok január óta tartanak, a fő cél a bérek rendezése. A tanárok
nem keveset kockáztatnak, legalább öt pedagógust is elbocsájtottak az elmúlt
hónapban. Az október 27-i demonstráción Budapesten több mint 10 kilométeres
élőlánccal tiltakoztak az emberek, de a PDSZ adatai szerint 65 helyen tartottak
megmozdulásokat. November 2-án a közoktatás helyzetéről szóló vitanapot tartottak az Országgyűlésben, Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár pedig
november 7-én találkozik a pedagógus sztrájkbizottság képviselőivel. November
22-én, a magyar közoktatás napján demokrácia órákat fognak tartani a diákoknak,
26-án pedig a Kossuth-téren tartanak majd valódi nemzeti konzultációt az oktatásról.
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és a belvárosiak is képviseltették magukat a rendezvényen. Székely András arról
is beszélt, hogy már a következő kiállást
szervezik, hogy minél több ember és iskola
mozduljon meg. Bár a 100-150 ember nem
tűnik soknak Szentendre lakosságához viszonyítva, ez nem szegte kedvét a szervezőnek. „Valahol el kell kezdeni. Egyébként
pont erre számítottam, de a következőn lehet, hogy 200, utána meg 300 ember lesz. Ez
valóban nehezen megy, az emberek belefáradnak, néha nem látják, ez mire megoldás,
de egyszerűen el kell kezdeni csinálni, mert
a tömeg egyre több embert vonz. Tehát azt
gondolom, hogy ez a jó út.”
A szervező azt tapasztalja,
hogy a tanárok nagyon szeretik a szakmájukat, nagyon
lelkesen csinálják, amit csinálnak, de látják a mindennapi
megélhetésük problémáit, a
körülményeket. „Ők valami miatt úgy szocializálódtak, hogy
nem lázadnak. De a gyerekek
itt vannak. Azt mondom, ez a
legcsodálatosabb dolog, hogy
már a gyerekek is látják, hogy
a szülők és a tanárok sem mozdulnak meg, így kénytelenek ők
mozdulni. Ez szomorú az egyik
oldalról, de a másik oldalról
azért nagyon jó dolog.”
„Muszáj változtatni, és most úgy
tűnik, a társadalom mögöttünk
áll, így most van értelme itt lenni. És mindez
teljesen független a pártpolitikától” – mesélte egy tanár demonstráló. „Az október
23-i létszám (az október 23-i tüntetésen a
becslések szerint 65-80 ezer ember vett
részt – a szerk.), és a Kossuth tér létszáma
is megmutatta, hogy kezdenek ráébredni az
emberek, hogy valóban baj van. Korábban
csak az eldugott kis falvakban volt probléma a tanárhiány, most már Pesten is megjelent, ráadásul olyan iskolákban is, amit
elitnek mondanak. Szerintem most már a
szülők érzik azt, hogy ez így nem mehet to-

Mindennek ellenére is életben
Szentendrei vállalkozókat kérdeztünk arról, hogy vannak most, mi tartja
őket a járvány, a háború és a gazdasági válság ellenére is életben. Mi a siker
titka, hogyan küzdenek meg a folyamatosan jelentkező nehézségekkel, az
energiaárakkal, az inflációval?

„Szerencsére két lábon állunk” –
Kávékalmár – Laczkó Gábor és Lázár Éva
Néhány szem serpenyőben pörkölt zöld
kávészemmel kezdődött a Kávékalmár
idén 10 éves története. Laczkó Gábor sok
éven át a Budapestre ingázó szentendreiek
körét erősítette, de az új hobbi pillanatok

a home office-ban is szerette volna megkapni. Ráadásul azok is megtaláltak, akik
korábban nem a mi frissen pörkölt kávénkat
itták, de az általuk ismert pörkölőnek (még)
nem volt webáruháza.” Azt már Éva teszi
hozzá, hogy a magánszemély megrendelőik száma megmaradt, sőt, az eladott
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alatt kérdőjelezte meg banki karrierjét, és
2012-ben vakmerő döntésre késztette őt.
Vállalkozásuk a nulláról épült fel. Gábor
felesége, Lázár Éva egy idő után szintén
maga mögött hagyta a multik világát, hogy
a Kávékalmár vállalkozást építse. A szentendrei friss pörkölésű kávé híre szájról
szájra terjedt, intenzív marketinggel soha
nem éltek, fejlődésük organikus. Ma már
nem csupán kávét, hanem saját fejlesztésű
egyedi kávégép kiegészítőket is árulnak,
ottjártunkkor épp 6-7 csomag várt feladásra, mind a világ különböző földrészeire.
Ahogyan szinte minden vállalkozást, a
Kávékalmárt is elsőként a COVID tette
próbára.
„2020-ban a vevőkörünk mintegy 70%-át
kitevő vendéglátók szinte pár nap alatt
tűntek el” – meséli Gábor. „Hirtelen elkeseredtünk, aztán nagy meglepetésünkre azt
vettük észre, hogy egyre több magánszemély ad le rendelést. Nem számoltunk ezzel,
pedig utólag logikus következmény volt: aki
korábban hozzá volt szokva a kávénkhoz,

pörkölt kávé mennyisége 2019-hez képest
növekedett, ugyanis azóta újra megjelent
a gasztro ügyfélkör is.
Idén azonban újabb kihívás elé állította az
ő vállalkozásukat is az élet.
„Már a járvány idején elindult a kávé árának
a növekedése, ami azóta sem állt meg” –
kezdi el Éva részletezni a jelenlegi hely-

pillanatban, az a zöldkávé dollárban kalkulált ára, ami forintra számítva mind a mai
napig emelkedik.
S hogy van-e tervük a nehézségek kezelésére?
Korábban már emeltek az áraikon, de
mint mondják, nem minden kiesésüket
építették be az új árakba, mert attól tartanak, emiatt többen lemondanak majd
a kávéjukról. Ezt jelenleg még nem érzik,
pedig már szeptembertől arra számítottak, hogy zuhanni kezdenek a megrendeléseik.
„Ugyanakkor a COVID-hoz képest az már
látszik, hogy ez a válság mindenkit érinteni fog” – mondja Gábor. „Óriási a bizonytalanság, számunkra az a kérdés, hol áll
meg a dollár árfolyama, és mekkora lesz a
fogyasztókban a rugalmasság.”
„Szerencsére két lábon állunk” – teszi hozzá
Éva – „a kávépörkölés mellett külföldi vevők
érdeklődnek folyamatosan a kiegészítőink
iránt, és abban bízunk, ha egyszer az egyik
láb kiesik, a másik majd megtart. Ez az, ami
miatt mi nem vagyunk annyira borúlátóak,
de a bizonytalanság terhe megvisel bennünket is.”
Tudatosság és kitartás – Tukán
Élményfodrászat – Végmann Kitti
Végmann Kitti 2021-ben nyitotta meg a
Tukán Élményfodrászatot. Az elsősorban
gyerekekre specializálódott fodrászat első
időszaka a COVID-ról szólt, most pedig a
gyengülő forint, az elszállt rezsiárak, és az

Számunkra az a kérdés, hol áll
meg a dollár árfolyama, és mekkora lesz a
fogyasztókban a rugalmasság.
zetüket. „Most épp a 1,5-2-szeres emelkedésnél tartunk.” Gábor megjegyzi, hogy azt
viszont nem tudni, az okok között milyen
súllyal nyom a latban a járvány, az elszállt
dollárárfolyam, a szállítások leállása, illetve azok drágulása.
Persze mindezt nem is olyan fontos tudni,
a lényeg, hogy vállalkozásuk esetében a
költségek döntő része a kávé beszerzése,
vagyis ami az igazi fejtörést jelenti jelen

ebből fakadó spórolás jelenthet gondot a
szolgáltatóiparban dolgozóknak.
Kitti tizenéve dolgozik a szakmában, kivéve egy rövid szakaszt az életéből, amikor
a gyermeke megszületett. „Otthon voltam
már a kislányommal, és úgy éreztem, hogy
mindenképpen valami gyermekekkel kapcsolatos témában szeretnék tovább tevékenykedni, és mivel van egy szakmám, ez
valamilyen szinten evidens volt, hogy ebben

Az emelkedő árak ellenére nem szeretnének lejjebb adni azokból a dolgokból,
amelyeket a vendégeknek nyújtanak. „Közös erővel meghoztunk néhány döntést, többek között, hogy kicsit összedolgozunk, és a
hétvégi bejárásokat csökkentjük, így lejjebb
tudjuk venni hétvégére a fűtést, ami egy hónap alatt sokat számít. Emellett folyamatos
fejlesztésekkel, kampányokkal igyekszünk
elkerülni a forgalom csökkenést.”
A válságot még nem érzik, a szeptember
ugyan kicsit gyengébb volt, de talán ezt inkább az iskolakezdésnek tudják be, mert az
októberi hónap már sokkal jobb volt, visszatértek a vendégek. „Nem panaszkodhatunk,
vannak vendégek, és reméljük, hogy lesznek
is a jövőben, próbálunk nagyon odafigyelni

fogok elhelyezkedni, csak egy picit átalakítom a korábbi profilomat.”
A választás Szentendrére esett, Kitti úgy
érezte, sok itt a család és a kisgyerek, lenne
igény a szolgáltatásra. „Szerencsére ez be is
jött, amikor megnyitottam 2021 áprilisában,
akkor már tudtam, hogy mit vállalok. Nyilván
voltak kétségeim, meg félelmeim a világjárvány miatt, de már a nagy nehézségeken,
a kezdeti félelmeken túl voltunk, úgyhogy
bíztam benne, hogy ez nem lehet az akadálya, hogy az üzlet sikeres legyen. Addigra
már bátrabbak voltak az emberek, jobban
jöttek-mentek, sőt viszonylag hamar kellett
bővítenünk is, és újabb fodrász kollégákat
alkalmazni.”
A nyugodt időszak után most egy másik
válsággal kell szembenézni, az emberek
spórolni kezdtek, és ilyenkor első körben
a luxusszolgáltatásnak érzett dolgokat engedik el – mint például a fodrászatot. „Nem
gondolom, hogy erre fel lehet készülni a mi
iparágunkban, mert nem tudom, hogy mi
várható, mi az, amiről az emberek le fognak
mondani. Az a szolgáltatás, amit mi nyújtunk,
valamilyen szinten luxusnak számít.”
Egyelőre Kittiék még nem érzik a válságot,
ennek ellenére igyekeznek tudatosak lenni,
spórolni, amennyire lehet. „Nyilván ránk is
vár még most a közeljövőben egy áremelés,
mert 2022 márciusa óta nem emeltünk árat.
Ezt most már meg kell tennünk, mert természetesen mi is érezzük a költségek emelkedését.” Az üzlet elsősorban az alapanyagok,
napi használati tárgyak árának emelkedését
érzi meg, a kávé, a forró csoki, a tej, a kéztörlők, fertőtlenítők, tisztítószerek, papírpoharak ára mind folyamatosan emelkedik.
„Az energiaárak nem könnyítik meg a helyzetet, de egyelőre kitartóak vagyunk, és próbálunk mindenre megoldást találni. Bár az
üzlethelyiség és a belmagasság is nagyon
nagy, az a szerencsénk, hogy pár éve épült
ez az ingatlan, és elég korszerűen lett kivitelezve.”

Az árak emelésével is óvatosan bánunk,
hogy még az az „elfogadható” kategória
legyen mindenki számára.
rájuk. Az árak emelésével is óvatosan bánunk, hogy még az az »elfogadható« kategória legyen mindenki számára, és nem egyből emelünk 30 százalékot, inkább lépésről
lépésre. Úgy érezzük, hogy nekünk is ez lenne
a kellemesebb megoldás, és próbálunk a saját fejünkkel gondolkozni, hogy mi lehet az,
ami még a vendégek számára is elfogadható
és vállalható.”

csok Kittyt és Barackvirág utcai sütiboltját
jól ismerik a városban, sikeres boltot vitt. Mi
történhetett? Elsodorták a körülmények?
„Szó sincs arról, hogy anyagi nehézségek miatt döntöttem a bezárás mellett” – mondja
határozottan Kitty. – „Rádöbbentem, hogy
az eltelt hat évben szinte minden időm a vállalkozásra ment el, hiszen a vendéglátásban
nincs szabadnap, ünnepnap, szünnap, sőt!

Reményi Barbara és társa Sipos Mihály

Megszűnés vagy megújulás? – Két
cukrászda összefogása – Korcsok Kitty
és Reményi Barbara
Emelkedő nyersanyagárak, magas rezsiköltségek, közelgő megélhetési válság – ki
gondolná, hogy a romló gazdasági környezet dacára valaki mégis úgy dönt, hogy új
vendéglátóhelyet nyit? Pedig ez történt: a
Dolce Vita olasz cukrászda október közepétől igyekszik meghódítani az édesszájú
szentendreieket.
Hatalmas üvegportál, mögötte forró csoki
és túrós pogácsa mellett beszélgető társaságok az asztaloknál – a hétköznap délutáni

Közben pedig van két csodálatos gyerekem,
akiknek a felnövését, fontos pillanatait talán
rendre elmulasztom, és mire feleszmélek, már
felnőnek és a maguk útját járják. Márpedig
ezek az évek visszahozhatatlanok. Olyan működési formát kerestem, ami mellett élhető
az élet.”
Szentendrén – ahol szinte minden utcasarkon működik egy fagyizó vagy cukrászda
– nehéz újat nyújtani. Barbara vonzódása
az olasz életérzés – benne az olasz konyha– világához mégis jó alapot teremthet az
egyedi hely megteremtéséhez. „Bár imádom az olasz tésztákat és sütiket, én magam
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Végmann Kitti | Fotó: Tukán Élményfodrászat

időpont ellenére teltház van. Színes rajzok a
falon, szokatlan formájú sütik a pultban, no
és a lelkes tulajdonos.
„Debreceni piacozó családból származom,
gyerekkorom óta imádom az embereket, szeretek velük ismerkedni, beszélgetni” – kezdi
a gyökereknél Reményi Barbara. „Nagyon jó
érzés, ha pozitív, mosolygós arcok vesznek
körül, márpedig erre szerintem a cukrászda a
legalkalmasabb közeg. Egy saját hely mindig
nagy álmom volt. Dolgozni kezdtem egy ismert szentendrei cukrászdában, ahol egyszer
csak a tulajdonos felvetette: ő váltani akar, mi
lenne, ha együtt találnánk ki a továbblépés
lehetőségeit.”
Hamar kiderült, hogy a sokak által kedvelt
Anyám Lánya Tortaműhelyről van szó: Kor-

nem vállalkoznék az elkészítésükre, mert hiába szeretem, nem biztos, hogy el is tudnám
készíteni úgy, ahogyan azt kell” – vallja be
Barbi. – „Ezért volt jó ötlet, hogy Kittyék viszont bevállalták!”
„A hagyományos, megszokott süteményeink után bizony teljesen új helyzet állt elő”
– folytatja Kitty –, „elindult az eredeti receptek, alapanyagok keresése, és nem mondom,

ról szólnak, ha bármi jön, biztosan maradjon
valami, ami megtart, ami visszaforgatható” – meséli lapunknak az ügyvezető, Pap
Lajos, hozzátéve, hogy bár a két szakma
nem áll annyira messze egymástól, de egy
kőfaragó nem feltétlenül tud, vagy szeretne például alapozni, vagy szigetelni.
Ugyanakkor lélekben már egy ideje készíti
arra az embereit, hogy ha nincs elegendő

Minden barátom, ismerősöm óva
intett attól, hogy ilyen bizonytalan gazdasági
környezetben kezdjek vállalkozni.
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hogy könnyű az átállás, de élvezzük nagyon!”
A Dolce Vita kínálatában megtalálhatóak
a klasszikus olasz sütik – tiramisu, profiterol – csakúgy, mint a kevésbé ismertek: pl.
a szicíliai eredetű, frissen töltött cannolo,
vagy a gyorsan kedvenccé vált pisztáciás
mandolli. Bármi készül, a minőségre törekednek. „Mielőtt megnyitottam, végigjártam
a város összes cukrászdáját” – meséli Barbara –, „mert kíváncsi voltam a minőségre.
Sok helyen jó a sütik ízvilága, ugyanakkor azt
tapasztaltam, hogy az igazán egyedi élmény
a minőségi alapanyagok hiánya miatt nincs
meg. A süti elkészül, de semmi különös…”
Az októberi nyitónapon várakozáson felüli
volt az érdeklődés – a Dolce Vitát természetesen elsősorban a helyiek keresik fel,
ők az elsődleges „célközönség”.
„Nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam ilyen fokú érdeklődésre” – mosolyog Barbi. „Minden barátom, ismerősöm óva
intett attól, hogy ilyen bizonytalan gazdasági
környezetben kezdjek vállalkozni. De akkor
mikor jön el jó a pillanat? Amíg volt a COVID,
azért nem, jött a háború, azért, most meg az
infláció, a rezsi… Nem szabad így gondolkodni, mert akkor soha semmi nem történik meg
abból, ami az álmunk, ami a célunk.”
„Az én stratégiám az, hogy előre megyek”
– Pap Kőfaragó Üzem – Pap Lajos
Pap Lajos közel negyven éve, mindössze
24 évesen örökölte meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt édesapja kőfaragó vállalkozását. Mélyépítőnek tanult, de az élet
más kihívás elé állította, melyet a fiú végül
túlszárnyalt. Ma már, ha a Kőzúzó utcai Pap
Kőfaragó Üzemet szeretnénk bemutatni,
egy kisebb cégcsoportról kell beszélnünk,
melynek munkájába a harmadik generáció
is becsatlakozott Pap Lóránt személyében.
Elsősorban kőfaragással, kőszobrászattal,
műemlékek helyreállításával és restaurálásokkal foglalkoznak, de egy ideje teljeskörű építőipari kivitelezési munkákkal is,
hogy egy újabb lábra állítsák az eddig elért
eredményeiket.
„Nem állítom, hogy jövőbelátóak lennénk,
de mindig is meggyőződésem volt, hogy egy
vállalkozás nem függhet csupán egyetlen
tevékenységtől. A befektetéseink is mind ar-

megrendelés, túlélni csak úgy tudnak, ha
alkalmazkodnak a körülményekhez.
Jelen pillanatban mintegy 45 alkalmazott
dolgozik a cégnél, alvállalkozókkal együtt
150 embernek, családnak adnak munkát.
A Citadella, Budai Vár, Lánchíd, Nyugati
pályaudvar II. ütem, Diósgyőri vár II. ütem, a
Pénzügyminisztérium épülete – ennyi helyszínen vannak épp jelen. A műemlékfelújítás kőfaragás nélkül elképzelhetetlen, így
szinte megkerülhetetlenek szakmai téren,
a legtöbb szakképzett kőszobrászt ők fog-

a teljes elektromos- és gázhálózatuk kiváltására alkalmas napelemfejlesztésre.
A mintegy 40 millió forintos beruházás
gyakorlatilag a cég teljes energiaigényét
képes lesz kielégíteni, és jelen számításaik
szerint két év alatt meg is térül.
A cég több válságos időszakot is túlélt
már, melyekből mindig kilábaltak. Persze
a háborúra senki sem számított, és ennek
a válságnak a természete még nem is feltétlenül látható át. Pap Lajostól egyébként
azt is megtudjuk, a háború kitörése után
bekopogtatott hozzájuk egy kijevi kőfaragó, aki családjával Szentendrén keresett
menedéket. Ők munkát adtak neki és albérlethez segítették.
Amikor a cégvezetőt a válságkezelésről
kérdezzük, ezt válaszolja: „az én stratégiám az, hogy előre megyek – beruházok,
korszerűsítek. Annak nincs értelme, hogy
ráüljek a pénzemre. Sok mindent tanultam
a saját káromon, az apám által szerzett
tapasztalatok is tanítottak, de aki engem
ismer, talán megerősítené azt az állításom
is, hogy ez a fajta vállalkozói szemlélet már
születésünktől fogva bennünk van. Sosem
voltam pazarló, mindig az embereim voltak

Pap Lajos

lalkoztatják. „Hónapokkal ezelőtt még úgy
tűnt, felültünk egy gyorsvonatra. Ha nem tör
ki a háború, most roboghatnánk” – mondja a cégvezető, de egy csepp keserűség
sincs a hangjában. „Lázár János miniszter
úr ugyan leállította a még el nem kezdett
állami beruházásokat, de azt is kijelentette,
torzót nem hagynak maguk után, vagyis a
már folyamatban lévőket befejezik. Ha nagyon optimista vagyok, akkor 2023 végéig
még biztosan vannak munkáink.”
És eközben sem ülnek ölbe tett kézzel,
lobbiznak új munkákért.
Pap Lajos fiának, Lócinak köszönheti, hogy
az energiaválság szinte alig érinti őket,
ugyanis nem sokkal annak berobbanása
előtt, nem várva pályázatokra, nyár elején az ő javaslatára kötöttek szerződést

a legfontosabbak – amikor választani kellett, inkább a drágább beruházást hajtottam végre (legutóbb például porelszívókat
vásároltunk), csak hogy megtartsam azt
a csapatot, akikre tűzön-vízen át számíthatok.”
Beszélgetésünk során azonban az is kiderül, Pap Lajos cégvezetőként hozott döntéseitől nem csupán a válságok kívánják
meg a rugalmasságot. „Nekünk azzal is
számolnunk kell már egy ideje” – meséli
– „hogy a kőszobrászat egy kihalófélben
lévő szakma. A legfiatalabb szakemberünk
is elmúlt negyven éves, muszáj korszerűsítenünk, új gépekbe fektetnünk. Ezért is
kezdünk egy újabb csarnok építésébe a
mellettünk fekvő üres telken, ahol a terveink szerint már minden automatizált lesz.”

Mielőtt elbúcsúznánk bevallja, élvezi, hogy
a cég épp egy forradalommentes generációváltáson megy át, és egyre több felelősség megy le a válláról. Büszke a fiára, akivel
az évek során társak lettek, és aki nem csak
kitanulta a szakmát, de mára kivívta mind
az alkalmazottak, mind a megrendelők és
üzleti partnerek elismerését. „Ha én holnap
már nem lennék, a cég ezt észre sem venné, és ez megnyugvással tölt el. Ráadásul
áprilisra várjuk az unokánk születését is,
úgyhogy azt kell mondjam, szép az életünk.”

negatív hatású diskurzusba, ami Magyarországon, joggal ugyan, de terjed, és gyakorlatilag időnként kizárólagossá válik a
beszélgetésekben.”
Inkább megkereste azokat a pontokat,
amelyekben bízhat: a klassz csapatában,
akikre nap mint nap lehet számítani, valamint a 20 év alatt felépített vevőkörben. „A
törzsvevő kör építés az eszméletlen meló, de
a Covid alatt is lehetett érezni, hogy kitartanak mellettünk, a két hónapos bezárás
után visszatértek, és ugyanolyan forgalmak
voltak, mint annak előtte. Én nem tudok
beszámolni forgalomvisszaesésről, pedig
azt kell, hogy mondjam, hogy a vásárlókosárból nagyon könnyű kirakni azokat
a termékeket, amiket mi forgalmazunk, a
kávé-, tea- és csokoládékultúra prémium,
magas minőségű termékeit. A csokibolt az

Pelle Csilla

elmúlt 20 évben igazi törzshellyé nőtte ki
magát, reméljük, hogy az emberek megengedik maguknak azt, hogy továbbra is
itt vásároljanak, csokizzanak, kávézzanak –
akkor is, ha nagy a baj. Én bizakodó vagyok,
folyamatosan gondolkodunk, keressük a
megoldásokat és nagyon sokat dolgozunk. „
Tavaly beindult a saját Édeni csokoládéműhely is alaptermékekkel, illetve a
webáruházon is fejlesztettek. „Saját gyártású termékek kerülnek a polcokra, színes,
táblás és egyéb csokoládé kínálat, olyan
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termékek, amik a mi történetünkből fakadnak, és nem a már ismert receptúrákat és
ízeket alkalmazzuk.”
Sokakkal ellentétben Csilla plusz energiákat mozgósított a nehézségek hatására. Mint mondja, az üzletben mindig jó a
hangulat. Beszélgetnek az emberek, jókedvűen ülnek le, találkoznak, jó a humán
környezet. Tehát ez egy olyan hely, ahova
szívesen jönnek. „Úgy érzem, hogy van bennünk erő és potenciál.”
Fotók: Deim Balázs
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. november 28-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy páros belépőt sorsolunk ki a december 27-i előszilveszteri stand-up-ra, Németh Kristóffal és
Magyar Györggyel. A szerencsés nyertes nevét december 7-i lapszámunkban tes�szük közzé. Az október 5-ei rejtvényünk helyes megfejtése „Jó pap holtig tanul” volt.
A nyertes: Fodor Margit. Nyereménye egy páros belépő a Ferenczy Múzeumi Centrum „Szenior Péntek” című foglalkozására.
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„Ez egy olyan hely, ahova szívesen
jönnek” – Édeni Csokibolt – Pelle Csilla
Pelle Csilla 20 éve nyitotta meg boltját a
Dumtsa Jenő utcában. A különleges csokoládékat árusító bolt híre gyorsan terjedt
a városban, az igazi, valódi csokoládéból
készült forró csokija sokakat vonzott, és
vonz a mai napig is. A luxusnak tartott termékekről azonban könnyű lemondani, ha
másra kell a pénz, ennek ellenére Csilla
egyáltalán nem látja borongósan a helyzetet, sőt, új terveket kezdett megvalósítani
a kényszerű szünet alatt.
Bár a rezsiárak emelkedését ők is megérzik, a gázt már évekkel ezelőtt kiiktatták,
így csak az áram emelkedése okozhat
gondot. „Nekem december végén lesz a
forduló, így a januári számlámban fogom
látni azt, hogy milyen mértékben megterhelő és hányszoros elektromos áramdíjat
kell fizetnem. Bár teljesen kiszámíthatatlan
a helyzet, azt gondolom, hogy én még a kisebb bajban vagyok, mint egy nagy étterem,
ahol egyszerre tíz alkalmazott kell, hogy
egyáltalán kinyithassák az ajtót, és rengeteg gáz és áram használata szükséges. Az
üzlet mérete pont akkora, hogy kordában
lehet tartani a folyamatokat takarékossági
intézkedésekkel, a fogyasztásra odafigyelve
és a beszállítói kör alakításával.”
Csilla helyzetre adott válasza az, hogy tájékozódik, figyel, nem söpri a szőnyeg alá a
fenyegető hatásokat, de ahogy ő fogalmaz:
„Nem vagyok hajlandó belemenni abba a

a Fórum Színház bemutatja
a Szentendrei Teátrumban
PIKALI
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NAGY
SÁNDOR
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vagy a főtéri könyvesboltban, illetve az előadás kezdete előtt a helyszínen

jegy.hu

Már nemcsak a színpadon találkozhatnak Németh Kristóffal, hanem bárhol a városban, feltűnhet a postán, a fodrásznál, a kisboltban, a patikában. Alig több mint egy
éve költöztek feleségével Szentendrére, és máris felpezsdítette a környék színházi
életét. De már kamaszkorában is sokat járt a Dunakanyarba, mert a legjobb barátja
szentendrei volt.
Gergő barátommal mindketten Földessy
Margit színitanodájának növendékei voltunk. A Barlangban ef Zámbó koncerteket
hallgattam, és már akkor megragadtak az
itteni éjszakák, a művészvilág, a művésztelep, ami tele volt filmesekkel, zenészekkel,
képzőművészekkel. Évtizedekkel később
ismerkedtem meg a feleségemmel, aki
szentendrei lány. Először ő hagyta el a városát, és költözött be hozzám és a fiamhoz,
Lócihoz, Budapestre. Aztán a családunk
kiegészült a kisfiunkkal, Leventével, és tavaly nyár óta már én is szentendrei vagyok.
Sosem gondoltam volna, hogy egyszer
elhagyom Budát, ami a szívem csücske,
mégis így lett, és most végtelen boldogságban élünk itt.
Egyértelmű volt, hogy idehozza a Fórum
Színházat is?
A költözésünkkel szinte egy időben történt,
hogy a Duna-korzón sétálgatva összefutottam a Szentendrei Teátrum igazgatójával, Lőrinczy Györggyel, és rögtön elkezdtünk arról beszélgetni, hogyan tudnánk
együttműködni. Ennek eredménye lett,
hogy január 22-én, a Magyar Kultúra Napján megvalósítottuk első koprodukciónkat.
Azóta folyamatosan játszunk Szentendrén.
Fantasztikus, hogy ebben a nagyon nehéz,
rezsiválsággal terhelt időszakban a város
kitart a kultúra mellett, és ezért december
végéig biztosan játszhatunk. Folyamatosan mutatunk be minőségi, mégis népszerű darabokat, és más programokkal,
most például egy előszilveszteri stand-up
show-val is készülünk a két ünnep közötti
időszakra. Nagyon büszkék vagyunk az
eddigi sikereinkre, és újabb bemutatókra
is készülünk a PMK-ban. Úgy érezzük, hogy
Szentendrén otthonra lelt a színház.
Korábban is volt színházigazgató Gödöllőn, majd a Játékszínben. Készült erre a
„szerepre”?
Igen, kifejezetten. Nagyon fiatal voltam
még, amikor egyszer azt mondta az egyik
producerem a televízióban, hogy „Kristóf,
vannak vezető, és követő típusú emberek,
és te az előző kategóriába tartozol”. Valóban, tizenhét éves voltam, amikor életem
első magánszínházi előadását létrehoztam, úgy, hogy szponzorokat szereztem
hozzá, pályázatokon indultam. Ehhez
egy céget is létre kellett hoznom. Majd
Karinthy Mártontól, aki az első magánszínházi vállalkozó volt, bérbe vettem a
Karinthy Színházat, és ott csináltam meg
az első darabomat. Annyi pénzt kerestem,

hogy mire fölvettek a főiskolára, autót
tudtam vásárolni magamnak. Ennek az
autónak az árát feléltem ugyan, amikor
a főiskolára jártam, de évadokat húztam
ki belőle.
Ez a vállalkozói gondolkodás nincs ellentétben a művészi létezéssel?
Szerintem nincs. Az ember apró részletekből rakódik össze, akár egy puzzle. De
nálam le is egyszerűsíthetjük két félre,
mert édesanyám az, aki abszolút lírai al-

Németh Kristóf | Fotó: Fórum Színház

kat, aki által én a magyar költészettel, a
színház világával megismerkedtem, míg
apukám jogász, közgazdász volt. Tőle jött
ez a másikfajta véna. A kettő ötvöződött
bennem, ezért nekem mind a kétféle gondolkodás természetes. Pontosan tudom,
mekkora művészet a finanszírozás világában sikeresnek lenni, és mit jelent a siker a
színpadon. Most jöttünk vissza Londonból
Orosz György kollégámmal, akivel van két
közös stand-up estünk. Ebben rengeteg
színházi és családi sztorim elevenedik
meg. A pandémia időszakában kezdtem
el stand-upolni és remekül működik, sikeresek vagyunk! Igyekszem kreatívan
kitalálni, hogy mivel foglalkozhatunk akár
nehéz időszakokban is.
Milyen kihívásokkal kell most színház
igazgatóként szembenéznie?
Mindannyian küzdünk a magas rezsiárakkal, az inflációval, az üzemanyagárakkal, az
adózási nemek változásával. A színházjegyeink is drágábbak lettek, és ezeket kell
eladnunk nehezebb körülmények között,
amikor az embereknek kevesebb pénzük
van kultúrára, szórakozásra. A mi küldetésünk az, hogy aki eljön és jegyet vált
az előadásainkra, aznap estére teljesen
felejtse el a sárga csekkek világát, szórakozzon jól, maximálisan kapcsolódjon

ki azáltal, hogy a legmagasabb művészi
minőséget kapja.
Tehát a szórakoztatásra tették a hangsúlyt, mert erre bejön a közönség?
Igen, azt gondolom a szórakoztatás a feladatunk, ez az, amihez értünk. De közben
például A feleség negyvennél kezdődik
komédiánkban olyan kérdéseket vetünk
fel, amelyek minden párkapcsolatban,
házasságban, az életben ott vannak. De
most készítettünk egy másfajta projektet
is a Fórum Színházban, ami online lesz elérhető, Vers-kommandó címmel. A magyar
líra közel háromszáz legszebb versét több
tucatnyi kiváló magyar színész mondja el,
és ezt tesszük most közzé úgy, hogy egy
virtuális könyvtárat hozunk létre.
Vagyis a kultúrát próbálják eladni.
Nekem cégvezetőként és producerként is
az a feladatom, hogy a cégem számára a
létező legtöbb támogatást, a lehető legtöbb kedvezményt meg tudjam szerezni.
Úgy teremtsem meg a financiális hátteret,
hogy folyamatosan tudjunk produkciókat
létrehozni, és azokat úgy tudjunk játszani,
hogy az összes munkatársamat meg tudjam tartani, ki tudjam fizetni, és közben a
közönség megelégedésére telt házakkal
játsszunk. A túlélésünk kulcsa nagyon egyszerű. A siker! A siker nálunk egyszerűen
mérhető: tele van a nézőtér vagy sem. Engem sokszor vádolnak egyfajta amerikai
szemlélettel, de én tényleg hiszek abban,
hogy just do it, csak csinálni kell. És ha csinálod, akkor annak megvan az eredménye.
Egyébként minden promóció, PR és marketing mellett nekünk a szájhagyomány a
legfontosabb. Ha ez elindul, és jó hírünket keltik, akkor sikeres, amit csinálunk.
Ha megbukik, akkor kitehetünk akárhány
plakátot, nem ül be a közönség. Azon dolgozom, hogy minél többen érezzék úgy,
hogy a Fórum Színház az övék. Most egy
speciális fellépéssel, meglepetéssel is
készülünk az adventi időszakra és a téli
szünetre. A cél az, hogyha már nem lehet
fűteni az intézményeket, akkor menjünk
ki az utcára és adjunk az embereknek a
Szentendrei Teátrummal és más kulturális
intézményekkel összefogva valamit, amitől
még szebb lehet az ünnep.
Sok vállalkozó látja most elég sötéten
a jövőt, sokakban az is felmerült, lehet,
hogy tavaszra kiürül a város.
Nem tudjuk, mi fog történni, biztosan nagyon kemény lesz a tél. De én nem vagyok hajlandó semmilyen szempontból
elhagyni magam. Tőlem nagyon távol áll
ez a szemlélet. Sőt, azt gondolom, ha egy
üres város fogadna valahol, az is kitűnő
lehetőség lenne arra, hogy megtöltsem
színházzal.
Rist Lilla
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A túlélés kulcsa: a siker!

KON C E RT
BARLANG
Duna korzó 18.
www.szentendreprogram.hu
november 3. csütörtök 20:00
ZAJZENE: BARLANGRAJZ, vendég:
Kovács Bence
Szabadon értelmezett zajzene, vagy
zajosan értelmezett szabadzene,
ahogy éppen elsül.
A belépés ingyenes!
november 4. péntek 20:00
KONCERT: RÜHÖS FOXI
A legbetegebb supergroup csaholja
teli a Barlangot, garatáltan nem lesz
benne köszönet. Waú!
Belépő: 1500/2000 Ft
november 8. kedd 19:30
JAZZKLUB: BORBÉLY MŰHELY „Az
éjszaka csodái” – Lemezbemutató
koncert
Borbély Mihály négyesfogata
a legújabb lemezének anyagát
mutatja be.
Belépő: 1200/1500 Ft

november 11. péntek 20:00
KONCERT: SAUROPODA
A Budapesti mystic-jazz hirtelen
felbukkant úttörői, kifinomult hangzásukkal, jól megírt számaikkal,
archaikus, álmaidból már ismerős

november 12. szombat 18:00-21:00
SLAM POETRY Slam verseny
A Szentendre Slam Poetry eseménye, bárki regisztrálhat, aki szeretné
előadni a szövegét.
A belépés ingyenes
november 12. szombat 21:00
KIÁLLÍTÁS : Forgács társaság lopup tárlat
A szentendrei Forgács társaság
művészei jóvoltából ezen az estén
majdnem teljesen szabadon eltulajdonítható művek kerülnek ki egy
röpke időre. Szabadrablás!
A belépés ingyenes! (És a műkincsek
is)
november 17. csütörtök 20:00
BLIES KLUB Fekete Jenő bemutatja:
DEEP RIVER – Blues klub
Fekete Jenőnek, a hazai blues legendás előadójának blues történeti
koncert sorozata.
A belépés ingyenes!
november 19. 18:00-20:00
TÁNCHÁZ: Görög táncház
Görög zenés-táncos program élőzenével, zenél az Akropolis Compania
zenekar.
A belépés ingyenes!
november 24. csütörtök 19:00
CITERALTER KLUB : Dömény Krisztiánnal és vendégeivel
Dömény Krisztián kalandozásai a
zenei műfajokon keresztül, citera
úgy, ahogy még nem hallottad.
A belépés ingyenes!
november 25. péntek 19:30
KONCERT: SZEMEK BLUES, vendég:
Bison

Két budapesti blues-rock zenekar,
akik magyar és angol nyelvű, saját
dalaikkal képviselik a 60-70es évek
Blues és Rock ‘n’ Roll örökségét.
Belépő: 1200 Ft
november 26 szombat 21:00
SZENTENDRE ELEKTRO: Pure lust
(Daniel Ban, Mirmur), Lois Viktor,
Galamb
Rendes old school techno party
atom dj összeállítással.
Belépő: 1500 Ft

MOZI
P’ART MOZI
Duna korzó 25.
www.partmozi.hu
november 01. kedd
BÓDY TEREM:
14:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA MEGY
116’ (feliratos)
16:00 TOLDI, A MOZIFILM 107’
18:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
20:15 BLOKÁD 105’
november 02. szerda
BÓDY TEREM:
14:00 MRS. HARRIS PÁRIZSBA MEGY
116’ (feliratos)
16:00 AMSZTERDAM 134’ (feliratos)
18:15 BLOKÁD 105’ – közönségtalálkozó KÖBLI NORBERT forgatókönyvíróval
20:15 BLACK ADAM 125’ (szinkronizált)
november 03. csütörtök
BÓDY TEREM:
15:00 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
16:30 SEMMI 87’ (feliratos)
18:00 HÉTKÖZNAPI KUDARCOK 84’
(feliratos)
+ közönségtalálkozó KEREKES VICA
színésznő és GROSAN CRISTINA
rendező
20:15 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
november 04. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
18:00 MOZINET FILMNAPOK: A
TITOKZATOS NŐ 138’ (feliratos)
(PREMIER ELŐTT)
20:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)

Fotó: Őri Dániel
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november 10. csütörtök 20:00
FÚZIÓS JAZZKLUB: The Bligëts
koncert, vendég: Neuschl Armand
Trió
A jól ismert jazz-funk-rock-latin
házigazdazenekar vendége korábban már járt náluk, de ezúttal a
zenekarát is hozza.
A belépés ingyenes!

témáikkal, produkciójuk minden
alkalommal figyelemreméltó.
Belépő: 1200 Ft

2022.

12.03.
15:00

www.szentendre.jegy.hu

november 05. szombat
BÓDY TEREM:
13:15 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
14:45 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
16:30 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
18:30 NYISD KI A SZEMED VETÍTÉSSOROZAT: SEMMI 87’ (feliratos)
20:15 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
november 06. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:15 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
14:45 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
16:15 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
18:15 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK
97’ + KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
SÜMEGHY CLAUDIA PRODUCER ÉS
CSOMA SÁNDOR RENDEZŐ
20:30 NYUGATI NYARALÁS 91’

november 07. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 ENNIO MORRICONE 156’
(feliratos)
18:45 SEMMI 87’ (feliratos)
20:30 A JÓ FŐNÖK 120’ (feliratos)
november 08. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 TOLDI, A MOZIFILM 107’
18:00 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
19:30 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
november 09. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 SEMMI 87’ (feliratos)
17:30 ENNIO MORRICONE 156’
(feliratos)
20:15 STASI – ÁLLAMBIZTONSÁGI
KOMISZTÉRIUM 115’ (feliratos)
november 10. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:00 FIATAL SZERETŐK 112’
(feliratos)
18:00 STASI – ÁLLAMBIZTONSÁGI
KOMISZTÉRIUM 115’ (feliratos)
20:00 FEKETE PÁRDUC 2. 161’
(szinkronizált)
november 11. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 EGY SZÉP REGGELEN 113’
(feliratos)
18:00 BLOKÁD 105’+ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ TŐSÉR ÁDÁM RENDEZŐVEL
20:30 FEKETE PÁRDUC 2. 161’
(szinkronizált)
november 12. szombat
BÓDY TEREM:
13:30 TÜNDÉRI BAJKEVERŐ 85’
(szinkronizált)
15:00 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
16:30 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
18:30 ÖKUMENIKUS VETÍTÉSSOROZAT: KÖZEL 105’ (feliratos)
20:30 FEKETE PÁRDUC 2. 161’
(szinkronizált)
november 13. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:00 TAD, AZ ELVESZETT FELFEDEZŐ ÉS A SMARAGDTÁBLA 91’
(szinkronizált)
EURÓPAI ART MOZI NAP
14:30 A BARLANG 93’ (feliratos)
16:15 ISTEN FÖLDJE 138’ (feliratos)
(PREMIER ELŐTT)
18:45 VESZÉLYES LEHET A FAGYI
90’ (PREMIER ELŐTT)
20:30 NYOLC HEGY 147’ (feliratos)
(PREMIER ELŐTT)
VÁRKONYI TEREM:
15:00 ANNO 100 – PÉCSI SÁNDOR: A
PÁL UTCAI FIÚK 110’
november 14. hétfő
BÓDY TEREM:
15:45 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
17:15 FEKETE PÁRDUC 2. 161’ (szinkronizált)
20:00 AHOL A FOLYAMI RÁKOK
ÉNEKELNEK 125’ (szinkronizált)
november 15. kedd
BÓDY TEREM:
15:00 SÁTÁNTANGÓ 450’ (egy szünettel) (jegyár: 3000Ft)
VÁRKONYI TEREM:
18:00 TÖRÖK KATALIN ELŐADÁS
(jegyár: 1000Ft)

november 29. kedd
BÓDY TEREM:
16:00 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
18:15 A MENÜ 106’ (feliratos)
20:15 FIÚ A MENNYBŐL 126’ (feliratos)
november 30. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 FIÚ A MENNYBŐL 126’ (feliratos)
18:15 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
20:30 ROSSZUL VAGYOK MAGAMTÓL
95’ (feliratos)

EGYÉB
SZENTENDREI JÁRÁS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 22.
www.efi.szentendre.hu
Facebook/szentendreefi

november 16. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 BEUGRÓ A PARADICSOMBA
104’ (szinkronizált)
18:00 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
20:30 FEKETE PÁRDUC 2. (szinkronizált)
november 17. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:15 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
18:00 A MENÜ 106’ (feliratos)
20:00 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
november 18. péntek
BÓDY TEREM:
16:00 A MENÜ 106’ (feliratos)
18:00 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
+ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ SZILÁGYI
FANNI RENDEZŐVEL
20:15 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
november 19. szombat
BÓDY TEREM:
13:30 TÜNDÉRI BAJKEVERŐ 85’
(szinkronizált)
15:00 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
17:00 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
19:15 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
21:00 A MENÜ 106’ (feliratos)
november 20. vasárnap
BÓDY TEREM:
13:30 TÜNDÉRI BAJKEVERŐ 85’
(szinkronizált)
15:00 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
17:00 ROSSZUL VAGYOK MAGAMTÓL
95’ (feliratos)
18:45 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
21:00 A MENÜ 106’ (feliratos)
november 21. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
18:15 A MENÜ 106’ (feliratos)
20:15 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
november 22. kedd
BÓDY TEREM:

16:00 TOLDI, A MOZIFILM 107’
18:00 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
20:15 ROSSZUL VAGYOK MAGAMTÓL 95’
november 23. szerda
BÓDY TEREM:
16:00 VESZÉLYES LEHET A FAGYI 90’
17:45 ROSSZUL VAGYOK MAGAMTÓL
95’ (feliratos)
19:30 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
november 24. csütörtök
BÓDY TEREM:
16:30 BEREMÉNYI KALAPJA 83’
18:15 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
20:30 MAGASSÁGOK ÉS MÉLYSÉGEK 97’
november 25. péntek
BÓDY TEREM:
15:45 A SZOMORÚSÁG HÁROMSZÖGE 147’ (feliratos)
18:15 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
20:30 ROSSZUL VAGYOK MAGAMTÓL
95’ (feliratos)
november 26. szombat
BÓDY TEREM:
14:15 FURA VILÁG 95’ (szinkronizált)
16:00 KROKODILI 106’ (szinkronizált)
18:00 LÉLEKMOZI VETÍTÉSSOROZAT:
FIÚ A MENNYBŐL 126’ (feliratos)
20:15 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
november 27. vasárnap
BÓDY TEREM:
14:15 FURA VILÁG 95’ (szinkronizált)
16:00 A TÖLGY – AZ ERDŐ SZÍVE 80’
17:30 AZT MONDTA 128’ (feliratos)
19:45 FEKETE PÁRDUC 2. 161’ (szinkronizált)
VÁRKONYI TEREM:
19:00 ANNO 100 – TOMANEK NÁNDOR: A BESZÉLŐ KÖNTÖS 109’
november 28. hétfő
BÓDY TEREM:
16:00 EGY SZÉP REGGELEN 111’
(feliratos)

november 2., 9., 16., 23. és 30. 14:00
GYALOGLÓKLUB
Budakalász, Omszk park, GÓL vendéglő előtti tér
Várjuk az érdeklődőket a szerveződő
EFI Gyaloglóklubba!
Kiket várunk? Nyugdíjasokat, akik
kedvet éreznek 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 az EFI felületein lehet.
november 8., 15., 22. és 29. 9:00
KÖZÖSSÉGI TORNA ÚJ HELYSZÍNEN!
V8 Uszoda és Szabadidőközpont
Kálvária út 16/c
Keddenként 9 órakor várjuk az
érdeklődőket
A torna nem regisztrációköteles.
november 9., 16., 23. és 30. 18:00
STRESSZOLDÓ FOGLALKOZÁSOK
Püspökmajor Klubkönyvtár
Hamvas Béla u.6.
A foglalkozások nem épülnek
egymásra!
-Légzéstechnikák a stresszoldás
szolgálatában:
-Progresszív relaxáció:
-Vizualizációs gyakorlatok a stres�szoldás szolgálatában
Jelentkezni az EFI felületein lehet:
www.efi.szentendre.hu/programok/
aktuális programok
november 21. hétfő
EGYÉNI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS
ÉLETMÓD TANÁCSADÁS: az előjegyzés során megadott időpontban, a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska termében
Online edukációs videó sorozatok:
KARCSÚSODJ OKOSAN! – a túlsúly
összetevői, életmódbeli ajánlások, az
életmódváltás stratégiája.
MIÉRT DOHÁNYZUNK? – rövid
kultúrtörténeti áttekintés, a függés
típusai, alternatív termékek, aleszokást támogatás lehetőségei.
Jelentkezni az EFI felületein lehet.
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka u.7.
www.hbpmk.hu
október 28. – november 10.
„HOGY LÁTVA LÁSSALAK”
Hopka Károly kiállítása

november 9. szerda 10:00
Égés versus kiégés, ez itt a kérdés
előadás a Hamvas Béla Pest megyei
Könyvtár Szántó Piroska termében.
Előadó: Horváth Judit, pszichológus
november 9. szerda 18:00
Csongor és Tünde – Nádasdy Ádám
előadása
november 11. péntek 18:00
Megemlékezés Hamvas Béláról
november 16. szerda 18:00
Apanetwork 3. – Léder László
előadása
november 23. szerda 18:00
A híres szentendrei szőlő – és borkultúra – Török Katalin előadása
november 30. szerda 18:00
Sopsits Árpád könyvbemutatója
december 7. szerda 10:00
Magány az ünnepek idején – a Szentendrei Járási Egészségfejlesztési
Iroda programja
december 7. szerda 18:00
Lontai Léna könyvbemutatója
december 14. szerda 18:00
Téli ünnepek, mulatságok Szentendrén – Török Katalin előadása
REGENTAG MŰHELYGALÉRIA ÉS
KÁVÉZÓ
Kucsera F. utca 2/A
www.regentag.hu
Facebook/regentagmuhelygaleria
november 12. 18:00-20:00
STANA BREZINA képzőművész kiállításmegnyitója
A kiállítás 2022.11.12-2023.01.31-ig
megtekinthető.
november 09., 16., 23. és 30. 14:3016:00
ARTURMIX 7-10 éves gyerekeknek
Stana Brezina képzőművésszel
november 09., 16., 23. és 30. 16:3018:00
ARTURMIX 11-14 éves gyerekeknek
Stana Brezina képzőművésszel
november 10., 17. és 24. 14:30-16:00
és 16:30-18:00
LINÓMETSZÉS I. és II. Varga Tímeával
november 11., 18. és 25. 15:00-17:00
KERÁMIA SZAKKÖR gyerekeknek
Varga Tímea keramikussal
november 12., 19. és 26. 15:00-17:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVARELLISKOLA Bojtor Verabella festőnővel
november 12. és 13., 19. és 20., 26. és
27. 10:00-18:00
KARÁCSONYI KÉPESLAP festés
szombaton és vasárnap
november 12. és 13., 19. és 20., 26. és
27. 10:00-18:00
KERÁMIAFESTÉS szombaton és
vasárnap
SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM
Sztaravodai út 75.
www.skanzen.hu
november 12. és 13.
SZENT MÁRTON ÚJBORFESZTIVÁL
ÉS LIBATOR
Őszi-téli népszokások, borkóstolás,
kézműveskedés és libalakoma a
Skanzenben

23 — programajánló

18:00 FIÚ A MENNYBŐL 126’ (feliratos)
20:15 AZT MONDTA 128’ (feliratos)

24 — programajánló

Underground hagyomány: A Barlang
Tavaly november óta új „csapos” áll a Barlang büféjének pultjában: Török Gergő
persze nem csak a sört csapolja – széndioxid helyett igazi cseh módon, nitrogénnel
–; Kulturális Központ programszervezőjeként ő felel a népszerű hely koncertjeiért,
zenei eseményeiért is.
Az első pillanattól az a cél, hogy ez a hely
igazi közösségi térként működjön – az,
hogy a kert padjait és székeit, vagy a büfé
bárpultját a törzsgárda tagjaival együtt újítottuk fel, kicsit erről is szólt, persze amellett, hogy így olcsóbban megúsztuk… Egy
közösséget az is épít, ha maga a közösség
építi a helyet.
Rengeteg koncertet szervezel ide. A saját
ízlésed vezérel a válogatásnál? Vagy van
időd követni a legújabb trendeket?
Ez utóbbiról szó sincs. Egyrészt inkább
erős a nosztalgia bennem: minimum 30

25 —A BARLANG

Immár egy éve te irányítod a Dunaparti
Művelődési Ház pinceklubját, a Barlang
Klubot, de a szentendreiek nem csupán
innen ismerhetnek. Voltál könyvesboltos,
felszolgáltál a Pótkulcsban, de találkoztunk már a Kőhegyi menedékház büféjében is… Úgy tűnik, tudatosan kerülöd a
kötöttségekkel teli munkahelyeket…
Nagyon sok mindent csináltam, sok mindennel próbálkoztam, de nem mondanám
tudatosnak a váltásaimat, inkább mindig
csak úgy alakultak a dolgok. Több mint 10
évig dolgoztam a Fő téri könyvesboltban,
voltam mozis valamikor nagyon régen –
no és ami kimaradt a felsorolásból: több
együttesben zenélek is.
Sőt, a Sajnosbatárral vagy a Kettőkettő
Tánczenekarral nemegyszer fel is léptetek itt a kertben. Innen vannak az első
élményeid a Barlangról?
Inkább még gyerekkoromból. A ‘90-es
évektől, tizenévesen kezdtem ide koncertekre járni, havonta mentek az ef Zámbó
Happy Dead Band-koncertek – de életem
első Kispál-koncertjét is itt hallottam. Ennek lassan 30 éve, azóta járok ide.
A Barlang régóta a város egyik ikonikus
rendezvényhelyszíne. Most a helyedre
kerültél?
Óriási szerencsém volt, azt hiszem jókor
voltam jó helyen. Egyszerre üresedett
meg két státusz is: a Kulturális Központ
programszervezőt, és a Barlang büféjébe
új üzemeltetőt keresett. Régóta érdekel a
szervezés – különösen a koncerteké –, a
vendéglátásban meg otthon vagyok, így
aztán beálltam a pult mögé is. Kezdetben egyedül, de hamar rá kellett jönnöm,
hogy azért ez így nagyon fárasztó dolog,
még akkor is, ha életemben nem éreztem
ilyen jól magam egy munkahelyen, mint
most. Januárban csatlakozott hozzám Doró
(Csákó Dorottya), akivel nagyon jól tudunk
együtt dolgozni, és nyár végére sikerült
egy ütős csapatot is összehoznunk, lelkes
szentendrei fiatalokból.
Ezalatt az egy év alatt sok minden történt…
Inkább úgy mondanám, hogy szép lassan
épülnek a dolgok – mégpedig erős alapokra, hiszen a Barlang „brandje” évtizedek óta
erősödik. Persze alakul egy új közösség
is: kezdetben barátokból és ismerősökből,
ma már egyre szélesebb közönségből. Törekszem rá, hogy a programok is olyanok
legyenek, hogy a huszonévesektől a harminc-negyvenesekig mindenki megtalálja
azt, ami érdekli, de van nyugdíjas klub, és
nyáron volt gyerekszínház is.

Jelenleg nyilván az ismertebb zenekarok
töltik meg a 300 fős teret.
Időközben azért változott a Barlang közönségének ízlése is – ahhoz is alkalmazkodni kell.
Ez egyértelmű. Megváltozott a világ,
mondjuk a ‘90-es évekhez képest, amikor, ha volt valami Szentendrén, nagyjából mindegy is, hogy mi, egyszerre több
helyen is teltházasan mentek a koncertek.
Ma kicsit máshogy mozdulnak az emberek:
úgy érzem, hogy főleg a biztosra mennek.
Olyanra indulnak el, akit ismernek, hallottak már – kevésbé kísérletezőek.
Gondolom, a koncertek finanszírozására
van egy kereted, illetve ott a jegybevétel
is. Ki lehet gazdálkodni egy közönségvonzó, ismert együttes fellépti díját?

Török Gergő | Fotó: Deim Balázs

éve járok ide koncertekre, ez azért eléggé
meghatározza az érzelmi viszonyulásomat
a helyhez. Amikor például fölhív egy zenekar, és mondják, hogy már játszottak itt
a Barlangban december 20-án, én meg
vitatkozni kezdek, hogy ez kizárt, mert én
akkor már itt voltam, és biztos nem – kis
hatásszünet után kiderül, hogy 1986 decemberében… Kész, engem meg is vettek
ezzel. Számomra nagyon fontos a hely
folytonossága. Soha nem vált retro disco
hellyé vagy metál klubbá, ezzel szemben
mindig egyfajta underground-vonal jellemezte. Én nemcsak tisztelem, hanem
mélyen egyetértek ezzel az iránnyal. És
persze azt is figyelem, hogy az elmúlt
években milyen zenekarok léptek itt föl,
és kik voltak azok, akik vonzották a közönséget. Szeretném, hogy sikeres legyen a
hely, hogy minél többen jöjjenek. És persze
új, vagy kevésbé ismert zenekaroknak is
lehetőséget szeretnék adni. Olyanoknak,
akikről azt gondolom, hogy itt a helyük.
Számomra ez a legnagyobb kihívás most.

Szerencsére sok együttes bevállalja, hogy
a jegybevételért jön el. Pályázunk is: most
adtunk be egy Hangfoglaló-pályázatot,
és erősen reménykedünk. De a 20 éve
működő Borbély Műhely Jazzklubot saját
büdzséből finanszírozza a Kulturális Központ – nem véletlenül, hiszen egy olyan
elképesztően színvonalas, unikális alkotógárdáról beszélünk, akik bárhol a világon
megállnák a helyüket.
Mennyire érint benneteket a jelenlegi
válság: magas infláció, elszálló rezsiköltségek?
Ma nincs ember az országban, akit ez ne
érintene. De hogy milyen mértékben és
mennyire veszélyezteti a működtetést,
nem tudjuk még. Én egyelőre nagyon
optimista vagyok. Télen is nyitva leszünk:
működnek a klubok, szól a jazz, a blues,
koncerteket szervezünk a pinceklubban,
szombatonként táncház. És ami a lényeg:
egyre többen jönnek, mert hírét vették,
hogy itt jó a sör!
Koltai Andrea

Volt egyszer egy FOLT
Búcsúzik Szentendre kedvenc kultkocsmája

Több mint tíz év után végleg bezárt Szentendre egyik ikonikus közösségi helyszíne. Az októberi záró buliról így szól a Folt
Kávézó utolsó Facebook-bejegyzése: „Szép lezárása volt egy
korszaknak”.
Egy korszak, amikor ízig-vérig a szentendreieké volt egy hely,
és talán lesz is még valamikor, újra.
Szerkesztőségünk DEIM BALÁZS fotóművész képriportjával
búcsúzik.

A Folt Kávézó Szentendrén, a Kucsera Ferenc utcában nyílt meg,
eredetileg teázóként, ahol vízipipázni is lehetett. E régi hagyományt
– Badár Tamás bűvész sugallatára – pár évvel ezelőtt újraindították a tulajdonosok –, aztán a pandémia közbeszólt.
A Folt az évek során kultikus hellyé vált, a szentendreiek egyik
kedvenc találkozópontjává. Ehhez a hangulatos belső kert is hozzájárult, pedig megnyitása nem volt egyszerű a szomszédok kezdeti
ellenállása miatt.
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Kultkocsma volt a javából. A csapon és a hűtőkben magyar és
külföldi kisipari sörök, rumok, whisky-k, ginek és sok egyéb ital volt
kapható az „igényes italkultúra” jegyében, elérhető áron. Ez utóbbit
persze erősen megtépázta az egyre súlyosabb gazdasági helyzet.
Bezárult a nagy zöld kapu. Búcsúzóul álljon itt egy rövid, de önmagán túlmutató komment a kávézó közösségi oldaláról: „Üres
lesz az utca”…
-ka-
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A Folt tudatosan építette brandjét: havonta váltakozó kiállításokkal,
közös kvízjátékokkal, színházzal, és– bár nem mondható koncerthelyszínnek – zenés, DJ által kísért bulikkal, de akár vintage-vásárral vagy üvegfúvó versennyel várta az oda betérőket.
Minden a közösségépítés eszményét szolgálta – ahogy a jelenlegi
tulajdonos, Öskü Bálint fogalmazott egy interjúban: „Egy társadalom akkor épül, ha az emberek beszélnek, akár vitatkoznak
egymással.”

„Sosem adtam el olyat, ami nem jó”
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Közgazdasági technikumban, német tagozaton érettségiztem. Mivel leveleztem
egy nyugatnémet kislánnyal, lehetőségem
nyílt fél évre kimenni hozzájuk. A szülei tanárok voltak, én pedig úgy jöttem haza,
hogy az irodalmi németet beszéltem. A
Textilipari Dolgozók Szakszervezeténél
dolgoztam, amikor férjhez mentem, és innen mentem el gyesre is.
A férjemmel gyakran jártunk Szentendrére,
ugyanis volt egy 740 négyszögöles, 150
gyümölcsfás telkük az Egres úton. Akkoriban épült a Sztaravodai út elején a KISZ
I-es lakótelep, ami a két szintjével igazi kuriózumnak számított. Nagyon megtetszett,
úgyhogy befizettünk az Ősz utcai KISZ II-es
lakótelep egyik lakásába. Három év múlva,
1969-ben, az idősebb kislányunkkal költöztünk Szentendrére.
Mindig is nyughatatlan voltam! Kerestem,
kutattam, hogyan lehet pénzt csinálni, és
Fotó: Deim Balázs
mivel kislánykoromban is szerettem varrni,
a kolléganőknek is állandóan elvállaltam
Madarász Sarolta, vagy ahogyan mindenki ismeri, Sárika, 1969 óta él Szentendrén.
ruhajavításokat, felvarrásokat. IdeköltöA Dumtsa Jenő utcában 1972. május 15-én nyitotta meg legendássá vált üzletét, a
zésünk idején is varrtam. Gyakran úgy
Charlotte-ot. Huszonöt éven át divatáruüzletként működött, majd profilt váltott, és
beszéltek rólam, hogy „akinél még éjjel
írószerbolt lett. Volt, hogy több éven át nem akadt versenytársa a dunakanyari piacon,
négykor is ég a villany az Ősz utcában”.
ám az igazi sikert mégsem ebben, hanem Sárika kedvességében, alkalmazkodókéAzt persze nem látták, hogy gyakran én
pességében és őszinteségében kell keresnünk. A Charlotte üzlet idén lenne ötvenéves.
a varrógépnél, a gyerek meg a járókában
bőg, mert épp nem tudtam őt fölvenni. A
bedolgozással 4-5000 forintot is megkemég megkérdezze, mit fizetnék. Én abból második gyerekünk. Minden azt diktálta,
restem havonta, ami akkoriban igen nagy indultam ki, hogy a legutolsó albérletem hogy választanom kell, de nem voltam
pénznek számított.
900 forint volt, akkor egy üzletért 1000- hajlandó bármelyikről is lemondani. SzüNagyon szerettem volna még egy babát,
et ajánlok. Miután – később számomra is lés után két héttel már bent álltam a pult
de letelt a három év, és nem jött.
mögött, anyósom és anyuA Budapestre járás már nem volt
kám segítettek, majd egy
opció, Szentendrén viszont nem
idő után napközben néhány
találtam képzettségemnek és
órára dajkaságba adtam a
igényeimnek megfelelő munkislányunkat. Nagyon nehéz
kát. Úgy döntöttem, folytatom
időszak volt, de én világélea varrást, és bementem a tatemben olyan voltam, mint a
nácshoz, hogy az ipari engedély
tank, mentem.
kiváltását kérelmezzem. Ott arAbban az évben még öt ilyen
ról tájékoztattak, hogy a kvóta
maszek divatáru üzlet nyílt az
megtelt, vagyis nem kaphatok,
országban, majd újra betiltotviszont éppen akkor, 1971 őszén
ták a nyitást, így maradtam
jött egy új szabály, ami szerint
nyolc éven keresztül egyea belügyminiszter engedélyezi
dül a Dunakanyarban. Ez azt
magánüzletek nyitását. Vagyis,
jelentette, hogy Visegrádtól
ha találok egy helyiséget, akkor
a Szentendrei-szigeten át
amit megvarrok, ott eladhatom.
Budakalászig, aki iparcikket
Elkeseredve baktattam hazafeakart venni, hozzám tudott
lé, mikor a Gyöngyi virágüzletből
jönni.
kiszólt a szomszédasszonyom,
Árultam bizsut, filmnyomáshogy megkérdezze, mit intézsal készült pólót, kötöttárut,
tem. Bőgve mentem be elmesélbuklépulóvert,
cipőfűzőt,
A frissen nyílt üzlet előtt Madarász Sarolta férjével, Csajbók Sándorral
ni, hogy mennyire reménytelen
óraszíjat, kacsintós pénztára helyzetem, mire Gyöngyi, a virágos azt kiderült – a korábbi bérlője havi 80 forintot cát, csiszolt poharat… Akkoriban nem eladmondta, azért kérdezzem meg a Pupán bá- fizetett, az öregnek felcsillant a szeme, és ni volt nehéz! A Fő téri Nemzeti Bankban
csit a Dumtsa Jenő utcából, mert épp most igent mondott.
dolgozó lányok például rendszeresen fiment el a kényszerbérlője. El is mentem 1972. május 15-én nyitottam meg a mai gyelték, mikor jön az áru, azonnal jöttek és
hozzá, de gondolkodás nélkül visszauta- Barcsay Gyűjtemény épületében az üz- már vitték is. A beszerzés okozott nagyobb
sított. Annyi sütnivalója azonban volt, hogy letemet, úgy, hogy addigra úton volt a
fejtörést! Az állami nagykerek nem szol-

volt jó minőséget adni, de még
ha megmaradt anyagokból is
dolgoztunk, arra törekedtem,
hogy csak olyat áruljak, amit
én is felvennék. Ráadásul én
azt is megmondtam a vásárlónak, ha valami nem állt jól neki,
vagyis sosem adtam el olyat,
ami nem jó. Talán ez lehetett
az én titkom.
A rendszerváltozás szelével
megérkeztek Magyarországra
is a bálás, majd a kínai ruhák,
illetve sorra nyitottak a lengyel piacok. Ami pedig talán
még ennél is nehezebb volt,
hogy a pesti beszállítóim sorra
kezdtek el itt, Szentendrén is
üzleteket nyitni.

Egyre gyakrabban vállaltam el tolmácsolási feladatokat, méghozzá olyan
német üzletembereknek, akik által a
legnagyobb hazai papírvállalatokhoz
jutottam be, sőt, később egy olyan megbízást is kaptam, hogy egy nyugatnémet
kereskedőnek segítsem az áruit hazai
ügynökök koordinálásával eladni szerte

letből csupán 5000 forintot, a pincében
lévő írószerekből viszont 40 ezer forintot árultunk. Ez volt az a pont, amikor azt
mondtam, vége, a divatárut kiárusítom, és
papírboltot nyitok a helyén. Évekig nem
voltam képes ezután textilboltba, vagy
ruhaüzletbe menni, mert mindig elsírtam
magam.

Divatbemutató a mai ÚjMűhely Galéria Pincéjében, 1984 .

az országban. A pincémben raklapokon
álltak a genothermek, a PVC gyorsfűzők,
és csupa olyan irodaszer, amiket itthon
alig ismert valaki. Sajnos a mintakollekció
általi vásárlás nem működött, ezért végül
rengeteg áru halmozódott fel nálam.
Így fordulhatott elő az, hogy volt olyan nap,
amikor a milliós nagyságrendű ruhakész-

Vagyis ezek a váltások soha nem úgy
történtek, hogy egyik napról a másikra
új dolgokat találtam ki, hanem úgy, hogy
alkalmazkodtam ahhoz, amit az élet hozott. Egyébként óvatos duhajként – mindig
mérlegre tettem azt, hogy mit nyerhetek
és mit veszíthetek, és ha túl nagynak éreztem a kockázatot, inkább nemet mondtam.
Például ezért nem vettem fel
sohasem jelzálogkölcsönt.
Az utolsó nagy döntésem a
bezárás volt. Évről évre azt
éreztem, hogy már az írószer
sem úgy megy, ahogyan régen. Persze gondolkodhattam
volna újabb profilváltásban, de
elfáradtam, és igazság szerint
el is fásultam. Azt éreztem,
az emberek is megváltoztak

A Charlotte divatüzlet 1986. nyári katalógusa

– arrogánsak, követelőzők és
érthetetlenek lettek, minden
nagyon személytelenné vált.
Idén bezártam, már nem dolgozom.
Előfordul, hogy rácsodálkozom a városra, ugyanis igyekszem mindig új utakat felfedezni, ha valamilyen elintéznivalóm van. Például még soha
nem jártam a Kossuth utca
azon oldalán, ami a Duna felé
vezet – annyi minden más lett.
De igazán semmitől sem berzenkedek, hiszen annyi mindent megéltem csupán abban
az egy kis utcában, ahol ötven
éven keresztül működött az
üzletem.
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gáltak ki, vagyis maradtak a kisiparosok
és a népi iparművészek. Így lettek az árukészletem állandó darabjai a bőrhulladékból varrt szoknyák, táskák, vagy a gézből
készült ingek.
Sajnos nem telt el egy év, és Pupán bácsi meghalt. Mennünk kellett. A férjem
fedezte fel, hogy a szemben álló ház eladó, de én mégis roppant szerencsétlennek éreztem magam. Amikor már végre
kaptam egy kis levegőt, beindult az üzlet,
és pénzt is kerestem, újra elölről kellett
kezdeni, sőt, minden megkeresett forint
elment a ház részleteire, majd később annak felújítására.
1974-ben nyitottunk meg a Charlotte mai
helyén.
1983-tól már csak, mint ruhabolt működött,
sőt, egy saját GMK-t (gazdasági munkaközösség – a szerk.), varrodát is létrehoztunk
hátul a házban. 1984-ben én rendeztem
először itt divatbemutatót, ami azért nem
volt nehéz, mert a manökeneknek akkoriban nem igazán volt maszek munkájuk.
A célom ezzel nem az eladás, hanem a
magunkról való híradás volt.
Míg korábban csak a boltba jártam le a
városba az Ősz utcából, a Charlotte beindulásától észrevétlenül lettem részese
a szentendrei mindennapoknak. A férjem
után kezdett el mindenki Sárikának szólítani, s a név olyannyira volt elterjedt,
hogy egy alkalommal, mikor ügyet intézni
mentem a rendőrségre, és nem sikerült
beazonosítani az üzletet, megkérdeztem,
„ne haragudjon, ha azt mondom, én vagyok
a Sárika, úgy könnyebb?”, mire
a férfi fölvirágzott, „jaj Istenem,
hát magánál vett a feleségem
a múlt héten egy olyan kosztümöt!”… És ez szinte így van
mind a mai napig. Mostanság
is előfordul, hogy régi vevőm
megszólít, hogy még megvan
a nálam vásárolt darabja, sőt,
olyan is van, aki ma is hordja.
Pedig akkoriban nagyon nehéz

Mindenki TikTokker akar lenni
Miért akar olyan sok fiatal influencer vagy TikTokker lenni? Mi az az influencer, hogyan
lehet ezzel pénzt keresni, és mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben az egészen új világban. Ennek jártunk utána ebben a cikkben, és minderről egy szentendrei
ifjú influencert is megkérdeztünk!
A TikTok története 2014-ig nyúlik vissza,
amikor az egész világot meghódította a
Musical.ly. Több millióan töltötték le ezt
az alkalmazást, aminek jelentősége a zenére való tátogás volt. Néhány év múlva
egy kínai cég megvette ezt a videó-megosztó hálózatot, és beolvasztotta saját
zenés applikációjába, így született meg a
TikTok. Akkoriban rövid tánc-, szinkron-,
komédia- és tehetségvideók készítésére
szolgált. Szlogenje „Make Your Day” azaz
örökítsd meg a napodat volt, hogy mások
is láthassák, mik azok a tevékenységek,
amiben a megosztók szíve-lelke benne van.
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Nyomás a Z generáción
A fiatalok körében talán az
egyik legnépszerűbb alkalmazásról beszélünk. A tinédzserek többsége influencer szeretne lenni és a TikTok nagyszerű lehetőséget kínál erre.
Az influencer a saját életét
mutatja be a legapróbb részletekig, ezt tekinti a munkájának, de épp ezért ez teljesen
különbözik a hagyományos „állásoktól”. A legtöbb ember elvégzi ugyanazokat a tevékenységeket, mint egy influencer,
de ő fotókat, videókat tölt fel a
közösségi média felületeire, folyamatosan
frissíti profilját, illetve cikkeket oszt meg.
Szinte szünet nélkül tartja a barátaival,
a követőivel a kapcsolatot, tájékozódik
a világ történéseiről. Egy átlagos fiatal
úgy érzi, velük kell felvennie a versenyt,
ezért ők is egyre nehezebben hagyják ki
ezeket a tevékenységeket az életükből,
mivel ha így tesznek, olyan belső nyomást
érezhetnek, hogy minden fontos dologról
lemaradnak. Ez frusztrációt is okozhat, ami
leginkább a Z generációt érinti. Úgy gondolják, hogy ha elhanyagolják a közösségi
média platformjaikat, akkor leválasztják
magukat a világ többi részéről. Fontosabb
lett ellenőrizni, hogy megvan-e a követőtáboruk száma, minthogy elolvassanak
egy jó könyvet.
De miért akar olyan sok fiatal influencer
lenni?
Talán az egyik legkecsegtetőbb szempont
a hírnév. Arra számítanak, hogy így kön�nyebb életük lesz, lelki szemeik előtt látják,
ahogy kígyózó sorok várják őket majd egyegy képért vagy autogramért. A hírnévnek
azonban ára van. A hozzájuk kapcsolódó

pletykálkodás, a kibeszélés és álhírek egy
idő után akár traumát is okozhatnak. Nehéz
megmondani, mindez mennyire kifizetődő,
de az biztos, hogy egy sikeres influencer
meglehetősen sok pénzt is kereshet. Egy
szentendrei fiatalt is megkerestünk a témával kapcsolatban, mivel ő is ebben látja
a sikerhez vezető utat.
„Ami személy szerint engem a legjobban
motivál az az, hogy már fiatalon is szeretnék
sikeres lenni és nem szeretném megvárni
ezzel az idős vagy a középkort” – mondja
Forgács Máté, 19 éves szentendrei gim-

másodpercig követik ezeket a tartalmakat.
Három kulcsfontosságú időszakot különböztetnek meg. Ha a látogatók többsége
a TikTok videónak csak az első három másodpercét nézi meg, vagy még kevesebbet, akkor az algoritmus feltételezi, hogy
a tartalom nem elég figyelemfelkeltő. Ebben az esetben csak kisebb felhasználói
kör számára jeleníti meg. Ha a többség
az első öt másodpercnél hosszabb ideig marad jelen, az alkalmazás feltételezi,
hogy a tartalom lényeges, így több embernek fogja reklámozni azt. Végül, ha
sok felhasználó figyelmét kelti fel a videó,
és akár tíz másodperig, vagy még ennél
is tovább nézik, akkor a TikTok algoritmusa még szélesebb közönségnek mutatja
be a tartalmat. Ugyanúgy, mint bármely
más közösségi hálózat, ennek
az applikációnak is az a célja,
hogy a felhasználók a lehető
leghosszabb ideig használják
az alkalmazást.
A TikTokon a sikerhez az vezet,
ha az influencer felvállal egy
problémát, és arra megoldást
talál, egyedi, és figyelemfelkeltő módon ragadja meg mások
érdeklődését, és végül kitartó rendszerességgel posztol
ugyanarra a tematikára építve.

Az iskolán túli világ
Máté végzős gimnazistaként
tudatosan készül az önálló
életre, de ebben nem csak az
Fotó: Aaron Weiss/unsplash.com
iskolai tanulást tartja fontosnazista, aki a TikTokra tölt fel motivációs nak. „Az érettségire való felkészülés melvideókat. – „Tudom, hogy a siker mindenki lett több dologgal is foglalkozom, filmekben
számára mást jelent, de ha csak egy dolgot statisztaszerepeket vállalok, videókat gyártanácsolhatok, akkor az az, hogy merjetek tok különféle online platformokra, amiben
nagyot álmodni. Nekem is számtalanszor főleg olyan dolgokról beszélek, amivel táelmondják nap mint nap, hogy úgy sem fog
mogatni tudom embertársaimat ezekben a
sikerülni, de ezeknek az embereknek va- nehéz időkben.
gyok a leghálásabb, mert ez bizonyítja azt, Sajnos az iskolában nem tanították meg
hogy ők félnek valami újba belekezdeni és nekem azt, hogy a saját pénzügyeimet hotalán attól is, hogy jobb leszel náluk.”
gyan kell kezelnem, ezért kénytelen voltam
különböző internetes felületeken utána olLépésről, lépésre…
vasni és a saját szüleim segítségét kérni.
A küszöb, amelyet az influencereknek Már egészen fiatal koromban elkezdtem
át kell lépniük ahhoz, hogy az oldalukon segíteni apukámnak mindenféle munkákszponzorált tartalmak is megjelenhes- ban, ennek az volt a célja, hogy mikor majd
senek, egyre alacsonyabb. Manapság a pályaválasztás előtt állok, tudjam, mivel
követők pontos számánál is fontosabb szeretnék foglalkozni. Ha egy pár hónappal
az online jelenlét fenntartása, a körülöt- ezelőtt kérdeztek volna meg, biztos, hogy
tük élők befolyásolása. Az igényes képek,
azt mondtam volna, hogy saját vállalkovideók posztolásán alapul az influencer- zást szeretnék indítani, de mivel az internet
kedés lényege. A sikerhez vezető utat a
számtalan lehetőséget kínál, ezért elkezdTikTok szakértői is elemezték. A siker el- tem más irányba is nézelődni. Nagyon megsődleges mutatója a platformon az, hogy fogott a filmezés világa, mert úgy érzem,
meddig nézik meg a felhasználók a videebben van hova fejlődnöm.”
ókat, illetve végignézik-e azokat. PontoVölgyesi Anna Sára
san figyelik, hogy az oldal látogatói hány
(szentendrei gimnazista)

Deim Pál: Csendek

Nagyapád egy Deim Pál-portréfilmben
megemlíti, hogy a család felmenői 1804ben települtek Szentendrére. Mivel foglalkoztak?
Tudomásom szerint molnárok voltak, akik
a mai Ausztria területéről települtek át a
Bükkös-patak partjára. Itt, a Virág utcánál volt egy vízimalmuk, amit egy időben
vendéglőként is üzemeltettek. A felmenők
közül többen aktívan részt vettek a város
közéletében, Deim Pál édesapja például
városi köztisztviselő és bankigazgató volt.
Ez a családi örökség, illetve a gyermekkora helyszíne, a patakpart, a régi város
hangulata nagyon erősen meghatározták
az identitását, és azt hiszem, az egész családunkét is, bár más-más módon.
Hogyan hatott rátok, testvérekre Deim Pál
művészete?
Talán érdemes azzal kezdeni, hogy édesapám és a nagybátyám is olyan szakmát
választott, amely egyértelműen nagyapám hatását mutatja: fényképészként és
építőmérnökként dolgoznak. Aki ismeri
Deim Pál művészetét, észrevehette, hogy
a szigorú kompozíciók és a térrel kapcsolatos kísérletezés központi szerepet játszik
benne, és ezek az említett foglalkozások
alapját képezik. Az sem véletlen, hogy a
testvérem, Deim Balázs szintén fényképész lett, illetve, hogy én művészettörténetet tanultam. Anyukám révén (akit
énektanárként sokan ismernek a városban)
a zene is beszivárgott a családba, és a húgom zongoratanár, a másik öcsém pedig
több hangszeren játszik.
Mi a legmeghatározóbb emléked nagyapádról?
Nem egy ilyen emlékem van, hanem számtalan. Nagyon sok időt töltöttünk együtt,
és ahogy elkezdtem művészettörténettel
foglalkozni, sokat segítettem neki a dokumentumai rendezésében, kiállítások
előkészítésében, illetve 2012-ben együtt
dolgozhattunk a MűvészetMalomban az
életműkiállításán. Ezek mind nagyon szép
időszakok voltak, különösen a műtermében eltöltött idő, mert arra varázslatos
helyként emlékszem.
Valamikor hat vagy nyolc malom is dolgozott a patak-parton, és az egykori fű-

részmalom, ahol most nagyapád életműkiállítását láthattuk, számára nagyon
fontos épület volt, sokat bábáskodott a
művészeti funkció létrejöttéért.
Érdekes egybeesés, hogy ezek a malmok
ilyen nagy jelentőséggel bírtak az életében. A MűvészetMalom épületét már
a nyolcvanas években (vagy talán még
korábban) kiszemelte, mert nagy álma
volt, hogy a Szentendréhez szorosan kötődő művészek alkotásait egy helyen be
lehessen mutatni. Nagyon fontos volt számára a város múltjának, emlékezetének
őrzése, a műemlékvédelemtől kezdve a
festészeti örökségig, és emellett szerette volna fejleszteni, aktivizálni a kulturális

illetve a második világháború előtti magyar avantgárd művészetről, ami hiányzott a főiskolai oktatásból. A másik pillér
Szentendre festészeti öröksége, egész
pontosan Barcsay Jenő és Vajda Lajos
művészete. Korai műveire meghatározó
hatással volt Barcsay konstruktivizmusa
és Vajda szürrealizmusa, illetve az a szubjektív szemléletmód, amely a város motívumainak felhasználásával fejeződött ki
Vajdánál. Ezeket összegyúrva alakult ki
aztán a saját stílusa.
Mitől vált Szentendre emblematikus festőjévé?
Bár kulcsfontosságúak az említett elődök
és hatások, a hetvenes évekre olyan sa-

Deim Réka | Fotó: Deim Balázs/FMC

életét. Meggyőződése volt, hogy a város
legerősebb identitásformáló ereje a helyi
művészet lehet.
A szentendrei festészet klasszikus hagyományainak folytatásaként az 1960as években induló magyar neoavantgárd
művészet egyik kiemelkedő alakja volt.
Kik hatottak művészetére?
A művészetének – nagyon leegyszerűsítve – két fontos pillére volt. Az egyik az a
szellemi közeg, amelyben a főiskola ideje
alatt szocializálódott. Néhány diáktársával, például Bak Imrével, Nádler Istvánnal,
Molnár Sándorral önképző kört alakítottak,
hogy tájékozódjanak a nyugat-európai,

játos geometrikus absztrakt művészetet
alakított ki, amely már elszakadt a konkrét látványtól, gyökerektől, és nem volt
kifejezetten „szentendrei”. Művészi pályája
mellett azonban nagyon a szívén viselte a
város sorsát, több intézmény alapítótagja
volt (Grafikai Műhely, Műhely Galéria, Artéria Galéria, MűvészetMalom), és rendszeresen hangot adott véleményének a
városképet érintő építészeti és urbanisztikai tervekkel kapcsolatban. Azt hiszem,
ez a példátlan törődés, amivel a város felé
fordult, és a szakmai elismertség egyben
eredményezte azt, hogy a város tisztelettel tekint rá.
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Deim Pál születésének 90. évfordulója alkalmából különleges életműkiállítást
nyitott a Ferenczy Múzeumi Centrum a MűvészetMalomban. A tárlat kurátora,
Deim Réka a művész unokája egyben, akivel családról, városszeretetről,
művészetről beszélgettünk.

32— kultúra

Hogyan alakult ki jellegzetes motívumkészlete a bábuktól a „nudlikig”?
Korai művészetében próbálta összeegyeztetni a geometrikus és az organikus kifejezésmódot, és megoldásként kialakított
egy emberi sziluettre vagy árnyékra emlékeztető formát, amely aztán a jellegzetes
bábualakká egyszerűsödött. A kapszulaszerű motívumok hasonló módon egyszerűsödtek az ecsetvonásokból. A bábualak
egyébként szerintem azért érdekes, mert a
rideg, geometrikus műveket megtölti valamilyen érzelmi vagy narratív tartalommal,
így az elvont kompozíciók is valahol mindig
az emberről szólnak.
Miért Csendek a MűvészetMalomban
megnyílt életműkiállítás címe?
Olyan fogalmat kerestem, amivel valamennyire keretbe lehet foglalni az egész
életművet. A „csend” fogalma meghatározó volt a korai művészetében, amelynek
összegzéseként tekinthető a Csend című
sorozat, 1968-ból. Érett művészetében nagyon fontossá vált a térszervezés problémája, és Németh Lajos művészettörténész
szerint a „csend” egyfajta rendezőelvvé vált
a művein. Később olyan értelemben jellemzi a „csend” a művészetét, hogy gyakori
témájává válik az áldozathozatal és a gyász,
például a Golgota-sorozaton, de máshol is.
Végül pedig az utolsó, elmúlással szembenéző művei is egyfajta csendességet
közvetítenek, illetve követelnek meg.
Miért foglalkoztatták a köztéri alkotások?
A kiállításra készülve vált igazán világossá
számomra, hogy mennyire összefüggött
Deim Pál gondolkodásában a köztéri művészet és a közösségért való tevékenykedés kérdése. Nagyon érdekelte a tér

Deim Pál festőművész műtermében, unokájával, Deim Rékával | Fotó: Deim Péter

problémája, ami a szobrászaton kívül az
építészeti tér alakítására is kiterjedt. Számos pályázaton vett részt, hogy térben is
megvalósítsa műveit, illetve, hogy köztereket tegyen élhetőbbé a művészet segítségével. Szerintem ez elválaszthatatlan a
szentendrei tevékenységétől, mert itt is
közösségben gondolkodott, és azért tett
erőfeszítéseket, hogy gazdagítsa a város
kulturális életét. Olyan terek, azaz intézmények létrehozásán fáradozott, amelyek
a művészek és a városlakók közösségét
erősítették és tették kreatívabbá.
Novembertől a szentendrei múzeumokkal együtt a MűvészetMalom is bezárt.
Hol és hogyan találkozhatunk újra a művekkel?
Szerencsére nagyon sok olyan dologgal
készültünk, ami a kiállítás után is látható

marad. Készült egy szép katalógus, az
eddigi legátfogóbb áttekintése Deim Pál
életművének. Hamarosan lesz virtuális
tárlat, így bárki megtekintheti a kiállítást a
virtuális térben. Jövőre néhány műve újra
látható lesz élőben a Ferenczy Múzeumi
Centrum gyűjteményes kiállításán. Ezen
kívül készítettünk interjúkat művészekkel
és művészettörténészekkel, akik nagyon
izgalmas történetekkel elevenítik fel Deim
Pál személyét, és ezeket is közzé fogjuk
tenni a múzeum online felületén. Végül pedig, reményeink szerint a Deim Pál téren
megvalósul egy nagyméretű szobra, így az
önkormányzat és a múzeum ilyen formában is őrizni fogja az emlékét, illetve erősíteni fogja a város művészeti hagyományokra és kreativitásra épülő identitását.
Sz. N.

Enteriőr a Csendek kiállításból | Fotó: Deim Balázs/FMC

In memoriam Balogh Jutka
később a Ferenczy Múzeumban dolgozott. De azt hiszem,
hogy életének legszebb része
a tanításhoz kötődött. A munkahelyein és a családban is
mindig nagyon pontos, precíz
és rendszerető volt. Emlegette, hogy ezt édesapjának köszönheti, aki vasúti tisztviselő
volt.
Barátságunkat nemcsak a patakparti szomszédságunk, közös társaságunk tartotta össze,
Balázs Judit és Balogh László házasságkötése
hanem mély, személyes egya II. kerületi Anyakönyvi hivatalban 1969. december 20-án.
más
iránti kötődésünk is. Már
A fotón a tanúk balra Deim Pál, jobbra Barcsay Jenő.
idős korában gyakran együtt
volt. Már messziről lehetett hallani. Mind a mentünk át korán reggel a leányfalui uszomai napig a fülemben cseng.
dába, piaci napokon pedig bevásárlás után
Gyakran találkoztunk, amikor a patakparton
jókat kávéztunk a pékségben. De sajnos
hazafelé tartott az izbégi iskolából, ahol a
egészségi állapota cukorbetegsége és gerajz mellett történelmet és magyart taní- rincproblémája miatt fokozatosan romlott.
tott. Elmesélte, hogy mi volt az óráin, milyen
Kórházba került, és onnan már nem jött
rajzokat készítettek a gyerekek. Többször is vissza.
kimentem az iskolába, hogy megnézzem
A sok jó ismerőse valószínűleg ugyanazt
őket. Egy részük még most is ki van állítva gondolja, amit én, hogy egy tündéri as�egy vitrinben. Ilyen rajzokat csak a nagyon szony volt.
jó pedagógus tud kihozni a gyerekekből.
De nem tudok múlt időben gondolni rá. Élő
A pedagóguspálya után – hű maradva
kacagása velem van, és velem lesz.
a művészetekhez – a Skanzenben, majd
Rákosy Anikó

Búcsúzunk Sallai Zsuzsanna ultrafutótól,
Pomáz futónagykövetétől, a Pomázi Futó Bajnokok SE alapítójától, a négygyerekes édesanyától
Drága Zsuzsi!
Nehezen hihető, hogy elveszítettünk
Téged, aki annyira hittél az életben, az
emberekben, a gyógyulásban. Minden
tetted és mozdulatod erről
szólt, hogy hogyan lehetne
továbblépni, hogyan lehet segíteni, megoldani. Nemcsak
magadat húztad ki a nehézségekből, hanem másokat is
segítettél ebben. Újságíróként
találkoztam veled, és amikor
elmesélted, hányszor élesztettek újjá, mert egy súlyos
szívelégtelenséggel születtél,
hogyan tiltottak el a sporttól,
a mozgástól, sőt az anyaságtól, hogyan lettél mégis négygyerekes édesanya és hogyan
kezdtél el biciklizni, és futni,
szép lassan emelve a távolságot, együtt
örültem veled az élet erejének, a jó győzelmének. De akkor még nem fejeződött
be a történeted, a futásban megélt siker
új lendületet adott, újabb és újabb tervekhez és célokhoz vitt. Nem egyszerűen futó
lettél, hanem ultrafutó, és nem elégedtél
meg azzal, hogy te futsz, a személyes
példáddal, az erőddel másokat is rávettél
erre. Igazi közösséget hoztál létre. Pomáz

futónagykövete lettél, megalapítottad a
Pomázi Futó Bajnokok SE-t, megszervezted Szentendrén a Skanzen-futást, hogy
minél többeket élményekhez, a futásban

küzdened. Azt hiszem, hogy az utolsó pillanatig hittél abban, hogy meggyógyulhatsz, hogy a jó megint győzni fog, és mi
mindannyian, veled együtt hittünk ebben,
hogy az nem lehet, hogy elveszítünk Téged! Még megérted
az első unokád születését, a
harminckettedik házassági
évfordulódat, még kint voltál
a nyáron az idei Skanzen-futáson, ha már csak ülve is, hogy
legalább egy kicsit részese
lehess az élménynek. Rengetegen szerettünk téged,
mert mindenkinek sokat adtál. Mert te tudtad, amit sokan
nem, hogy nem az számít, mit
kapunk, hanem az, hogy mit
adunk. Hogy nem vihetjük maSallai Zsuzsanna
gunkkal a földi javainkat! Nem
megélt erőhöz juttasd. Mindennél, és min- élhetted meg az ötvennegyedik születésdenkinél jobban hittél abban, hogy a futás
napodat, de azt gondolom, hogy végső
segítségével legyőzhetőek az akadályok, soron nem az itt töltött idő számít, hanem
ledőlnek a gátak, és ezt másokkal is elhiaz, hogy mit hagyunk magunk után, és te
tetted. Hihetetlen erőt adó történetedről a személyes példáddal megmutattad, a
egy könyvet is írtál Hriczu Anita segítsé- szeretet, az élmények, az életben való hit
gével, Visszadobtak címmel.
átadása az, ami fontos. Köszönöm, hogy
Megrázó pillanat volt, amikor kiderült,
ismerhettelek! Viszlát Zsuzsi, odaát még
hogy a megpróbáltatások még nem értalálkozunk!
tek véget, mert a mellrákkal is meg kell
Rist Lilla
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Szentendrét ismét veszteség
érte. Elhunyt a mindenki által
tisztelt és szeretett tanár, a
Skanzen és a Ferenczy Múzeum egykori munkatársa,
Balogh László festőművész
felesége, Balogh Jutka.
Emlékszem, valamikor régen
– úgy ötven évvel ezelőtt – a
szentendrei művészek nagyon
odafigyeltek egymásra. Volt
egy szűkebb baráti kör, akik havonta találkoztunk valamelyikünknél. Nagy evészet-ivászat
közben jókat beszélgettünk,
viccelődtünk. Mindig fergeteges jó hangulat volt, amiről legfőképpen
Deim Pali és felesége, Ica, Balogh Laci
és Jutka, Csíkszentmihályi Robi és Éva,
Asszonyi Tamás és Piroska, Pirk Ambrus
és Rózsika, a Borsódy-Urbán házaspár
gondoskodott, akárcsak Farkas Ádám és
jómagam. Természetesen a jó hangulatnak a csipkelődés is része volt, sőt bizonyos alkalmakkor komoly performansszal
készültünk, amit gondosan eltitkoltunk a
meghívottak előtt. Az emelkedett hangulathoz hozzátartozott az a gurgulázó, önfeledt vezérkacaj, ami Balogh Jutka sajátja

Régi szentendrei számlák fejlécei – Ürmös Lóránt gyűjteményéből

A szentendrei Szentháromság patika számlája 1867-ből
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Krecsárovíts György vas és fűszerkereskedésének számlája 1856-ból

Heifeld Manó ács számlája 1895-ből

Lichtenstein Miksa divatárus számlája 1895-ből

Dietz K. Ferenc fűszerkereskedő számlája 1939-ből

Balogh Lajos építkezési vállalkozó számlája 1916-ból

Weisz Márk és fia fűszerkereskedés számlája 1924-ből

Elkezdődött a Diákolimpia versenysorozat
Körzeti és megyei versenyeken szerepeltek iskoláink tanulói. Csapatsportok többségénél
a középiskolások már a versenysorozat derekánál tartanak, míg az általános iskolák
most kezdik a megmérettetést.
Karate országos döntő
Péter Patrik a Móricz Zsigmond Gimnázium
tanulója és Lisal Dávid a VPG tanulója is
részt vett a 2022. október 22-én megrendezésre kerülő Országos WKF Diákolimpián. A fiúk fantasztikusan szerepeltek.
Patrik kumitében ötödik, míg Dávid mindössze egy ponttal alul maradva a második
helyen végzett.
Asztalitenisz Szentendre – körzeti
verseny
2022. október 26-án a Református Gimnázium tornatermében került megrendezésre 62 gyermek részvételével az
asztalitenisz diákolimpia. 8-18 éves tanulók, nyolc asztalnál játszottak izgalma-

sabbnál izgalmasabb mérkőzéseket, és
küzdöttek a továbbjutásokért.
Végtelenül sok lelkes, boldog és sportolni szerető gyermek volt jelen. Minden
korcsoportban és nemben az első helyezettek képviselik Szentendrét a Pest
Megye döntőben.
Végeredmények egyéniben:
II.kcs fiú (általános iskola alsó tagozat)
1. hely Nyeste Ábel • 2. hely Mester Bálint
• 3. hely Záhonyi Nándor

V-VI.kcs fiú (középiskola) V-VI.kcs lány
1. hely Horváth Zsolt • 1. hely Almásy Dorka
• 2. hely Székely Barna 2. hely Krehó Rozi •
3. hely Juhos Nimród 3. hely Dombóvári Dóra
Végeredmény csapat:
III-IV. kcs. fiúk
1. hely II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Bakó Zétény, Forgács
Márkó, Hajdú Máté) • 2. hely Pomáz Mátyás Király Általános Iskola • 3. hely Barcsay Jenő Általános Iskola

III – IV. kcs fiú (általános iskola felső tagozat) III – IV. kcs lányok 1. hely Balogh
Nándor • 1. hely Illényi Virág • 2. hely
Petrás Áron • 2. hely Balogh Nóra • 3. hely
Méhes Máté • 3. hely Harmathy Júlia

Éremeső a szentendrei fiatalokra

KICKBOX (MUAYTHAI) A Szentendrén
edző és a város színeiben induló Csatlós
Julianna WKN (World Kickboxing Network) szervezet bajnoki címét szerezte
meg 54 kg-ban.

Csatlós Julianna

Nagyon kemény és magas színvonalú
meccsen sikerült győzedelmeskednie
Székely Annával szemben.
STRANDKÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
Október 20-23. között Portóban rendezték
meg az idei év strandkézilabda bajnokok
ligáját. A 16 csapatos mezőnyben a Szentendre NKE mellett az OVB B
 each Girls is
hazánkat képviselte. Mindkét esetben van
szentendrei érdekeltség. Városunk csapata mellett, az OVB-nél két szentendrei
játékos is szerepelt: Berkesi Dóra és Gyurcsányi Mónika. A sorsolás fintora, hogy a
négy közé jutásért pont e két csapat került egymással szembe. Az idén az OVB
bizonyult jobbnak. A döntőbe jutásért a
lengyel csapatot győzték le nagyon fegyelmezett játékkal 2:0-ra. A dán Dame
BH sem bizonyult ezen a tornán erősebbnek a kiváló játékosakkal rendelkező OVB
Beach Girls csapatánál, így idén ők emelhették magasba a bajnokok kupáját. A
Szentendrei NKE lányai a 7. helyen zártak.
PINK PANTHERS AKROBATIKUS ROCK
AND ROLL TÁNCCSOPORT EGYESÜLET
2022. október 1-3. között Krakkóban rendezték az Akrobatikus Rock’n’Roll világkupát, ahol óriási sikert, világbajnoki 2.
helyet szereztek a szentendrei fiatalok.
The Mask junior páros formációnk az
Európa Bajnoki 2. hely után 2022-ben
megszerezte az akrobatikus rock and
roll világbajnoki ezüstérmet is. Külön
fantasztikus eredmény, hogy magyarok
uralták a mezőny elejét, mivel a teljes
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KARATE A Piramis Sportegyesület versenyzőinek az Európa Bajnokságra való
felkészülés utolsó versenyállomása volt
a 2022. október 29-én megrendezett
Wado Magyar Bajnokság. Fantasztikusan rajtolnak az EB előtt, hiszen 4 arany-,
3 ezüst- és 7 bronzéremet szereztek. Sok
sikert az Európa Bajnokságon, melyet Bukarestben rendeznek 2022. november 1113. között.

Berkesi Dóra és Gyurcsányi Mónika

dobogó piros-fehér-zöldben úszott. A
The Mask csapat tagjai: Vogel Kíra (aki
mindösszesen három hét alatt tanulta
meg a sort, és mentette meg a projektet), Batka Réka, Klemm Janka, Mészáros
Nóri, Homán Emese, Balogh Lili, Antalffy
Botond, Horváth András, Homán Gergő,
Rebe Levente, Ézsiás József és Szigligeti Ármin. Edzők: Móra Eszter és Falaki
Szabolcs. Párosban Szigligeti Ármin és
Marlok Lili éppen csak lecsúszva a dobogóról az előkelő 4. helyen végeztek.

RÖV I D HÍR E K
Kézilabda
A Szentendre NKE az NBII Északi csoportjában, három győzelem, egy vereség és
egy döntetlen mérleg mellett, jelenleg 5.
helyen áll.
November 20-án Dunakeszi csapatát fogadják, míg november 26-án 11:00-kor a
Ferences Gimnázium Sportcsarnokában
Budakalász – Szentendre mérkőzést tekinthetnek meg az érdeklődök.
Kosárlabda
NB II-es bajnokság közép B csoportjában a fiatalokkal teletűzdelt Szentendrei

Kosárlabda SE egyelőre nem tudott mérkőzést nyeri a bajnokságban. A fiúk négy
mérkőzésen maradtak alul ellenfelükkel
szemben. A küzdőszellemben és a csapatmunkában nincs hiány, így bizakodva
várják a következő mérkőzéseket.
Röplabda
U20 Országos Bajnokság fiúk
Fantasztikus rajtot vettek a fiúk, hiszen hat
mérkőzésből öt győzelem és egy vereség
a mérlegük. A vereség az Extra Ligás és
több NB1-es játékost is felvonultató Kistex
SE ellen született. A fiúk nem könnyítették
meg az extra játékerőt képviselő ellenfél
dolgát, szoros 3:2-es győzelmet tudhatnak
csak maguk mögött.

Az U20-as röpladba csapat

U20-as Országos Bajnokság lányok
Jelenleg hat mérkőzés van a lányok háta
mögött, melyből négy győzelem és kettő
vereség a mérleg.

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó
földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére
Sorszám Cím (hrsz)

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Jelenlegi övezeti
besorolás
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1.

Szentendre,belterület 400/1. egy része

700 m2

kivett közterület, parkoló

K-lm/0

2.

Szentendre belterület 400/4. egy része

2203 m2

kivett közterület

K-lm/0

3.

Szentendre, belterület 400/7.

523 m2

kivett közterület

K-lm/0

4.

Szentendre, belterület 400/8.

616 m

kivett beépített terület

K-lm/0

5.

Szentendre, belterület 400/9. egy része

2153 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

6.

Szentendre, belterület 400/10. egy része

275 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

7.

Szentendre, belterület 400/11.

214 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

8.

Szentendre, belterület 400/12. egy része

507 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

9.

Szentendre, belterület 400/13. egy része

190 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

10.

Szentendre, belterület 400/14.

21 m2

kivett beépített terület

K-lm/0

11.

Szentendre, belterület 400/15. egy része

650 m2

kivett üzlet és közterület és parkoló

K-lm/0

12.

Szentendre belterület 400/17 egy része

80 m2

kivett beépítetlen terület

K-lm/0

13.

Szentendre belterület 402/24

725 m

2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

14.

Szentendre belterület 402/25

724 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

15.

Szentendre belterület 402/26

729 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

16.

Szentendre belterület 402/27

724 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

17.

Szentendre belterület 402/28

725 m

kivett beépítetlen terület

Vt-11

18.

Szentendre belterület 402/29 egy része

kivett közterület

K-lm/0

19.

Szentendre belterület 402/30

kivett beépítetlen terület

Vt-11

2

2

2528 m

2

722 m2

Az Ingatlanok pontos – a telekalakítási eljárás után létrejövő – területe az Önkormányzat és a nyertes Pályázó között megkötendő településrendezési szerződésben kerül meghatározásra.
Pályázati biztosíték

Pályázati eljárási díj

5.000.000 Ft

500.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. november 21. 12 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

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

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti besorolás

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

Szentendre 6797/2 hrsz.
(Tegez utca)

2953 m2

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

76.210.000 Ft

5.000.000 Ft

455 m2-ből cca. 312 m2
telekalakítást követően

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

25.809 Ft/m2

500.000 Ft

Szentendre, 6799/1

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. november 14. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Cím

Terület

Ingatlan-nyilvántartási
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. december 5. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Cím

Terület

Terület telek
alakítás 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 m2

~722m2

kivett, beépítetlen
terület

Üh/1

23.363 Ft) m2

~16.868.086 Ft

Pályázati
biztosíték

3.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. december 5. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
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 m

kivett, beépítetlen
terület

Üh/1

25.072 Ft) m

Pályázati
biztosíték

3.000.000 Ft
2

2

~17.349.824 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. december 5. 11 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Cím

Terület

Szentendre 9173 hrsz.
(Cseresznyés út)

383 m2

Szentendre 9175 hrsz.
(Cseresznyés út)

410 m2

Szentendre, 9177hrsz.
(Cseresznyés út)

1243 m2

Szentendre, 9179 hrsz.
(Cseresznyés út)

144 m2

Terület
telekalakítás után

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

kivett, beépítetlen terület

Üh/1

2156 m2

kivett, beépítetlen terület

Bruttó vételár

Pályázati biztosíték

59.580.000 Ft

4.000.000 Ft

Üh/1

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. december 6. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Cím

Terület

Terület telek
alakítás 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

-

kivett, beépítetlen
terület

Üh/1

Pályázati
biztosíték

3.000.000 Ft
24.760.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2022. december 6. 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. december 6. 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
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Cím

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
MVM NEXT (áramszolgáltató)
Honlap: www.ker.mvmnext.hu
Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Telefon: +36-26/310-424; +36-26/319-941

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

TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Telefon: +36-26/500-017; +36-26/500-018

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

RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Telefon: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Kuczmog József c. r. főtörzszászlós
Püspökmajor ltp: Balog Bence r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Szakács Tibor r. őrmester
Belváros: Marek Viktor r. törzsőrmester

GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
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

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

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

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
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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

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

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

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

POSTA
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
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

RENDÉSZETI IRODA
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36-26/300-407
Telefon ügyeleti: +36-20/290-0190
E-mail: szeri@szentendre.hu

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

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

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Szentendre Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2022. november 11-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
„Kik vagyunk és honnak jöttünk”
címmel vetített képes előadáson mutatja be a szentendrei
dalmátok, családjainak történetét, majd ezt követően

2022.november 30-án(szerdán) 14.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
A közmeghallgatás helye:
a Városháza Díszterme

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
A közmeghallgatás helye:
Dézsma ház (2000 Szentendre, Dézsma tér 2.)

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
2022. november 25-ig kérdéseiket írásban is
megküldhetik a polgarmester@szentendre.hu
e-mail címre, illetve a nyilvános testületi ülés
keretében a jelenlévő képviselőkhöz kérdést tehetnek
fel, javaslattal élhetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár
Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni,
javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.

Szentendre, 2022.október 18.

Szentendre, 2022. október 20.

Fülöp Zsolt polgármester

Benkovits György elnök

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

S ZO LG ÁLTATÁ S
Német nyelvvizsga és érettségi felkészítést, korrepetálást vállal gimnáziumi tanár. +36 30 418-1897

NOVEMBER
A PROSZTATA
HÓNAPJA

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
Pedikűr, körömgomba kezelése. Otthonában is!
+36 30 340-1392
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26)
788-367, +36 30) 950-4187, Mezei Sándor

FÁJDALOMMENTES
INGYENES

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

VÉRVIZSGÁLAT

TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST!
Időpontfoglalás, további információk:

06 30 661 5075 info@karlabmedical.hu

karlabmedical.hu

Fakivágás, faápolás
alpintechnikával!
Igény szerint
zöldhulladék
elszállítással!
Zöldterület-kezelés!

+3620/237-0621

Új divatüzletekkel, koncertekkel,
gyerekprogramokkal, akár 20%
kedvezménnyel és számtalan
meglepetéssel vár Óbuda
legnagyobb bevásárlóközpontja!
DANUBIA ÜTŐEGYÜTTES
nov. 10. 17 óra
ALMA EGYÜTTES
nov. 11. 17 óra
PALYA BEA
GYEREKKONCERT
nov. 12. 11 óra
KIRÁLY VIKTOR
nov 12. 16 óra

Kiadó szoba! +36 30 340-1392
Nerc, róka mindenfajta szőrmebundát vásárlok,
teljes ruhanemű hagyatékot, 0620/229-0986

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. Bevásárlás, ápolás, gondoskodás, takarítás. Legyen szó bármiről, én segítek
Önnek. Tel: +36 70) 723-6434

39 — HIRDETÉSEK

PSA

Hévízen a központban 2 fő részére apartman
garázzsal, lifttel, légkondival 9000Ft/éjért kiadó.
Tel.: +36 20 (494-2550

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán (Dunakorzó 25)
2022. október 14-től péntekenként
a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Ezeken a napokon panaszaikat az
ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen jelenthetik be
dr. Schramm Gábor
jegyző

40 — hirdetések

MARATHONTIME - SZENTENDREI
GYÁRTÁSÚ VITAMINBOLT

MEGNYITOTTUNK!

41 — közérdekű

SZENTENDRE, KOSSUTH U. 9
(MKB BANKKAL SZEMBEN)

Vitaminok és gyógynövény kapszulák

Ízületvédők és porcerősítők

Fehérjék, aminosavak és energizálók

Hidrolizált Kollagén termékek

Vegán és gluténmentes termékek

Zsírégető kapszulák, italporok

NYITÁSI AKCIÓ!
-68%

D3 VITAMIN LÁGYKAPSZULA,
HOZZÁADOTT KÁLCIUMMAL

2790 Ft.- HELYETT

CSAK

890Ft.-

SZENTENDREI LAKCÍMKÁRTYA FELMUTATÁSÁVAL -10% KEDVEZMÉNY A
VÉGÖSSZEGBŐL

WWW.MARATHONTIME.HU

2022. NOVEMBER 27.
T Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás
T Az első gyertyát meggyújtja Fülöp Zsolt polgármester és
Faragó Józsefné dr. Metykó Zsófia, Szentendre Város
Közegészségügyi díjasa
T Közös ima – Barbarics Péterrel, a Szentendrei Baptista
Gyülekezet vezetőjével
T MH SZHTP Katonazenekarának karácsonyi koncertje

2022. DECEMBER 04.

42— közérdekű

T A dalmát nemzetiség dalaival veszi kezdetét az adventi
gyertyagyújtás. Karácsonyi dalokat énekel Lindner Zsófia
T A második gyertyát meggyújtja Péter Erzsébet,
Szentendre Város Szolgálatáért Díjasa, Gyúróné Domján
Andrea és Gyúró Tamás, a Diótörő Balettiskola vezetői,
Szentendre Város Közművelődési díjasai
T Közös ima – Blanckenstein György plébános vezetésével
(Keresztelő Szent János Plébánia)
T Karácsonyi dalokat énekel Szvorák Katalin, Kossuth és
Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész

2022. DECEMBER 11.
T A lengyel nemzetiségi Szent Kinga kórus karácsonyi
dalaival veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás
T A harmadik gyertyát meggyújtja Vörös Edvárdné, Szentendre
Város Tisztes Iparosa díj kitüntetettje és a Civil Kotta
Egyesület, Szentendre Város Civil Szervezet díjasa
T Közös ima – Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
vezetésével (Szentendrei Evangélikus Egyházközség)
T Népszerű karácsonyi dallamok csendülnek fel a Monarchia
zenekar fúvós formációjának előadásában

2022. DECEMBER 18.
T A szlovák nemzetiségi Nefelejcs Kórus énekével veszi
kezdetét az adventi gyertyagyújtás
T A negyedik gyertyát meggyújtja Gergi Erna, Szentendre Város
Testnevelési és Sport díjasa és Fekete András, Szentendre
Város Közbiztonságáért díj kitüntetettje
T Közös ima – dr. Harmathy András lelkipásztor vezetésével
(Szentendrei Református Egyházközség)
T Adventi dallamok a Musica Beáta Kórus közreműködésével.
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes

