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POSTÁS STRAND
LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!
Ha szeretnél a szentendrei önkéntesekről
többet megtudni, vagy szívesen csatlakoznál,
és vállalnál aktív segítő szerepet valamelyik
szervezetben, esetleg kezdeményeznél egy

újat és társakat keresel hozzá, akkor ez a Te
napod! Információk szentendrei önkéntes szervezetekről, vállalásaikról, feladataikról és arról,
hogyan segítheted munkájukat.
Segítsünk közösen, teremtsünk együtt emberibb hétköznapokat! Tegyünk együtt a közért!
Minden korosztályt szeretettel várunk!

Az ENSZ Közgyűlése 1954-ben tette meg
javaslatát az országok kormányai felé, hogy évente
emlékezzenek meg a gyermekekről, a jólétük iránt
kifejtett küzdelem fontosságáról. De a gyereknap
ünnepe ekkor már számtalan országban ismert
volt. Hazánkban például 1931 óta tartották, sőt,
1950-ig egy héten át, Gyermek Hétnek nevezve.
A legnagyobb múltra azonban Törökországban tekint
vissza ez a nap. Kevesen tudják, hogy Mustafa Kemal
Atatürk, a „törökök atyja”, a modern Török Köztársaság
alapjainak letételével 1920. április 23-át a török
függetlenség napja mellett egyben a gyermekek napjává
is nyilvánította. Úgy gondolta, a gyermekek jelentik
a jövőt, és meg kell őrizni számukra a szabadságot
és a függetlenséget. Könnyű elképzelni róla, hogy
valóban így is gondolta, ugyanis saját gyermeke nem
lévén összesen kilencet fogadott örökbe és nevelt fel.
Így aztán bizonyosan Atatürk is tudhatta, hogy a
gyerekekkel való törődés nem szorítkozhat csupán
az ünnepnapra, az bizony 365 napos
elfoglaltságot jelent az évben.
Ezekről a mindennapokról szólnak
a témában született írásaink.
Gálfi Sarolta
főszerkesztő
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„Akit az istenek szeretnek,
Örökre meghagyják gyereknek...”
Heltai Jenő
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GYEREKSZEM
May Szilvia jegyzete
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A Postás strand játszótere Szentendre
egyik legkorszerűbb és legváltozatosabb játszótere: a szórakozást kötélpálya, mászóka, többféle csúszda és hinta
garantálja.
A Postás strand már a ‘70-es években is
kedvelt szabadidős úticélnak számított:
az itteni szabadstrandon fürdött és napozott a város apraja-nagyja a nyári jó idő
beköszöntével. A sportos kedvű fiatalok
szórakozásáról focipálya gondoskodott,
melyet azonban a város ivóvízkészletének
biztosítása érdekében megszüntettek.
A Postás strand 2016-ban újra megnyílt
a látogatók előtt. A terület azonban hamar felújításra szorult: a modernizálásra
2018-ban készített esettanulmányt a város, melybe a játszótér korszerűsítése is
beletartozott. A tervek megvalósítását a
Magyar Turisztikai Ügynökség támogatta.
A játszóteret 2019-ben újították fel, és az
Ister-napok keretén belül adták át a gyerekközönség használatára. A területen növénydombokat alakítottak ki, a felújított
tűzrakóhelyek közelebb kerültek a folyóhoz, megújultak a padok és az öltöző is. A
játszótér azóta is közkedvelt a családosok
körében, legyenek helyi lakosok, vagy a
Duna korzón sétáló látogatók.
A hely népszerűségét vélhetően emeli
a szabadstrand közelsége. A víz tisztaságától függően azonban a strand nem
mindig látogatható. Ezt a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya folyamatosan ellenőrzi, s ha
szennyezettséget mér, a területen fürödni
tilos. A tilalomról, illetve annak feloldásáról az önkormányzat a város hivatalos
web- és Facebook oldalán a nyári időszakban rendszeresen hírt ad.

Játszótér a Postás strandon

A játék a Megfoghatatlan dolgok családkomolyan vételétől, fokozatosan megenyjába, azon belül is az Érdek nélküli dolgok hülünk. Magukhoz emelik a tekintetünket,
rendjébe tartozik. Gyerekkorban a játék és erről a magaslatról újra törpének látszik,
még csak-csak érthető, na de mit keres ami kicsi és jelentéktelen. Ami pedig elkeez a kétes jelenség a komoly felnőttek viserítő bosszúságnak, drámának tűnt, ott
lágában? Egy biztos: ha nem lenne az élet változás indul, remény fakad.
elviselhetetlen játék nélkül,
bizonyára rég hagytuk volna
eltűnni. Valószínűleg ezért találták ki végül a szakemberek,
hogy a játékot megfoghatóvá
teszik oly módon, hogy célt
és értelmet adnak neki. Például szolgálja az egészséget
(sport), vagy fejlessze a kreativitást (kézműves hobbi), vagy
hozzon pénzt (szerencsejáték),
vagy formálja a közösséget
(csapatjáték).
Felnőttkorra ily módon a játék
legtöbbször hobbivá, esetleg
egy fontos küldetéssé egyszerűsödik. A hobbi, vagy a küldetés pedig olyan, mint egy csiMay Szilvia | Fotó: Deim Balázs
petnyi gyerekkori játékosság,
egy ínyenc összetevő, amit az
MAY SZILVIA forgatókönyvíró, író, dramaturg. Száéletünkhöz adunk, hogy az fűmos mesekönyv szerzője, így a Hurrá Szentendre!
szeresebb legyen. Ha a gyercímű, Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
mek a felnőttek világát másolja
kiadásában, 2016-ban megjelent mesekönyvé is.
játékaival, akkor elmondhatjuk,
Szentendrén alkot.
hogy a felnőtt a gyermeki játék
emlékét idézi a hobbijaival.
Ám van egy különbség: a gyerek eleinte A játék ismérve, hogy bármikor átírható,
még tudja, hogy szerepet játszik. Nem hiváltoztatható, akár vissza is fordítható, ami
szi el magáról, hogy ő valóban anya, orvos rossz, az jóvá tehető. Maguk a játékosok
vagy tűzoltó. A gyerekek játékában a felis lecserélhetőek, senkinek sincs örökrenőttek élete groteszk tükörképként jelenik szóló szerepe, s ráadásul ennek mindenki
meg, bájos vagy vicces részletek felnagyí- örül. Az élet játékában is van valami elemi
tásával. Ha az ő szemszögükből néznénk szabadság. Az ember végül is nem tud
felnőttkori pályafutásunkat, a napjaink nem játszani. Mikor valaki gyötrődik, utat
sokkal vidámabban telnének.
téveszt vagy úgy érzi, hogy nincs választáA játék lehet bonyolult, szabályokhoz kösi lehetősége az életben, lényegében aktött vagy ellenkezőleg, meghökkentően kor is játszik. Legfeljebb elfelejtette, hogy
egyszerű és akár teljesen eszköztelen. játék ez is, csak éppen egy síró játék, amibe
Legyen bármilyen is, nem a formája teszi beleragadt. Aki erre emlékszik, az nem tud
élvezetessé. Inkább a benne való létezés, kegyetlen lenni, a játék belső törvényszea jelenlét az, ami rabul ejt és másokra is rűsége nem engedi.
átsugárzik, s melynek árulkodó jele az Ránk nézve ezért a legveszélyesebb a feöröm. Nagyon úgy néz ki, hogy a játékot lejtés. Az öregség előrehaladtával csupán
a legjobb nem is játszani, hanem a játé- epizódok törlődnek az életünkből, de vakot élni kell. Azaz az élet megnyilvánulása
lójában a legveszélyesebb felejtés sokkal
maga játékos.
előbb bekövetkezhet: az, ha már nem emA kellő magasságból szemlélve minden já- lékezünk arra, hogy csak játszunk.
ték. Az angyalok tudják ezt, ahogy a Berlin
Öregszem vagy gyerekszem?
felett az ég c. film angyalai* is. Ők azok, akik
Öregszem, ha kiismerem magam az életa szürke hétköznapokon mellénk, magun- ben, és nem érhet váratlan meglepetés.
kat rettentően komolyan vevő hétköznapi De ha emlékszem, hogy mindez játék, a
emberek mellé szegődnek, és átérzéssel létezés kalandja, percről percre: akkor
hallgatják belső monológjainkat. S mi ettől gyerekszem.
az együttérzéstől, csip-csup aggodalmaink
* Wim Wenders: Berlin felett az ég

Szentendrei kicsik és nagyok
Gyereknapra készülve három korosztálynak a helyzetét tekintjük át,
háromféleképpen. Az óvodáskorúakról egy óvodapedagógussal beszélgettünk,
a kisiskolásokra a szüleik szemüvegén keresztül nézünk, a kamaszok viszont
már maguk mesélnek.

A 2016-ban uniós forrásból épült Egres úti
Tagóvodába száz kisgyerek jár. Az intézmény a lehető legideálisabb körülményeket
kínálja a többnyire Budapestről kiköltözött
fiatal családok gyermekeinek. Az óvodavezető, Nagyné Földi Anett fogad, büszkén
mutatja az óvodát, ahol kényelmes, otthonos terek, gyönyörű udvar, biztonságos
játékok biztosítják a gyermekek zavartalan
fejlődését. A kertjük magas ágyásaiban epret és zöldségeket termesztenek, van méh
és darázs-szállodájuk és komposztálójuk is.
Ezek segítségével a gyerekek kezdetektől
megtanulják a környezettudatos magatartásforma és életmód szabályait. Ráadásul
a kert alatt folyik a Sztaravoda patak, ami
kiváló hely a játékra, minden évszakban biztosítja, hogy a legkisebbek rácsodálkozzanak a természet szépségére.
„Szentendrén sem ilyen minden óvoda, mi
szerencsés helyzetben vagyunk” – hangsúlyozza az óvodavezető. – „Óriási előny, hogy
az épület eredetileg is óvodának készült,
nem átalakításokkal lett azzá. Abban is szerencsések vagyunk, hogy olyan családok
gyerekei járnak hozzánk, akik konstruktív
hozzáállásukkal segítik óvodánk fejlődését,
jobbá tételét. Ideköltözve egy pozitív szemléletű, összetartó közösségbe kerülnek, ami
segítség nekünk is és a gyerekeknek is.”
Az ide járó óvodások már az úgynevezett
alfa generáció tagjai (a 2010 után születetteket nevezzük alfáknak). Ők, a digitális
bébik, születésükkel egy számukra teljesen kézenfekvő, jól értelmezhető digitális
világba léptek. Alapélményük a digitális
eszközök használata, melyek a legtöbb
családban magától értetődően jelen vannak. Hogy a legkisebbek kezébe is gyakran belekerül a mobiltelefon, a tablet, azt
az úgynevezett „mobil hát görbület” bizonyítja. A jelenséget az óvodában főképp a
karantén utáni időkben tapasztalták. Két
legfontosabb jele az előrebiccenő fej és a
meggörbülő hát.
A covidos időkben az óvodások sem mehettek közösségbe, az otthoni bezártságban pedig, amikor a szülőknek egyszerre
kellett dolgozniuk, háztartást vezetniük,

a gyerekek kezébe gyakrabban kerültek
mobil eszközök, a testük pedig ennek
használatához igazodott.
„Mikor visszatértek az óvodába, azt is észrevettük rajtuk, hogy rosszabb lett a kondíciójuk, kevesebbet akartak rohangálni,
játszani” – mondja Nagyné Földi Anett.
– „Versenyfutást, motorversenyt, sok szabadtéri játékot szerveztünk nekik, hogy
visszanyerjék az erejüket, újból felfedezzék
a mozgás örömét. Azt viszont nem tapasz-

Nagyné Földi Anett

taltuk, hogy félősebbé, vagy szorongóbbá váltak volna – mint sokan az idősebb
generációk közül. Az alfák a covid okozta
változást nagyon rugalmasan kezelték.
Amiken mi, felnőttek mérgelődtünk, azokat
ők elfogadták, legyen az maszkhasználat
vagy mindennapos hőmérőzés, állandó
kézfertőtlenítés. Magunk is rácsodálkoztunk olykor, hogy mennyire békésen viselik
a folyamatos változást.”
Az óvodavezető hozzáteszi, a gyerekek
naprakész információkkal rendelkeznek –
tudnak a járványról, a háborúról, és nem
lepődnek meg semmin. Elképesztően
nyitottak és befogadóak. A korábbi nemzedékek életében sokkal nagyobb volt az
állandóság, a kiszámíthatóság, így nehezebben viselik a változást, de a mostaniakra ez egyáltalán nem jellemző.

Az elmúlt pandémiás időszaknak negatív
következménye viszont, hogy arányaiban
sokkal több gyereknek van valamilyen
magatartási, beilleszkedési, szociális vagy
ADHD-s jellegű problémája, figyelemzavara. Az ilyen gyerekek aránya határozottan
emelkedő tendenciát mutat, nehéz megmondani, hogy pontosan mennyivel, mert
ebben az életkorban még nem lehet szilárd diagnózist felállítani. A mobil eszközök
elvonják a gyerekeket a szabad játéktól,
a személyes kapcsolatok kialakításától,
a mozgástól, ezért ezeken a területeken
kevésbé fejlődnek, ami nem azt jelenti,
hogy ezeket az eszközöket nem szabad
használni, de azt nem volna szabad megengedni, hogy kiváltsa a szabad játék és a
mozgás örömét.
„Amikor egy gyereknél ilyen jellegű problémát tapasztalunk, akkor a szülőkkel
együttműködve megbeszéljük a teendőket, és ha nem tudjuk házon belül megoldani, mert nincs hozzá kompetenciánk,
akkor szakember segítségét kérjük” – tájékoztat az óvodavezető. – „Főképp gyermekpszichológusra, mozgásterapeutára
és fejlesztőpedagógusra van ilyen esetekben szükség, és el is küldjük hozzájuk
a szülőket. A problémát az jelenti, hogy
sokkal kevesebb segítő szakembert fizet
meg a rendszer, mint amennyire valóban
szükség volna. A kereslet és kínálat nincs
szinkronban.” (R.L.)
Te kit választanál?
Melyik iskola jó a gyereknek?
Enyhén szólva sem stresszmentes időszak egy család életében, amikor a szülők iskolát keresnek szemük fényének. A
kiválasztás hol hosszú, keserves útja néha
teljes kudarccal végződik, hol épp gyors,
határozott és sikeres – de biztosan van
benne kockázat.
Szentendrei szülőkkel beszélgettünk, és
belepillantottunk a kollektív bölcsesség
egyik, a témában fontos fórumába is (a
Szentendrei Anyukák Facebook csoportjába). A korántsem reprezentatív, ám tanulságos válaszok rávilágítanak döntéseink főbb motivációira.
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Hogy vannak az óvodások?

Alsóban tanító nénit választunk, nem iskolát – mondják sokan, és valóban: a legtöbb
szülő egyértelműen a tanító néni mellett
teszi le a voksot, mondván, ha megvan az
ideális jelölt, akkor szinte mindegy, melyik
iskolába megy a gyerek. A cél is azonos: a kis
elsős érezze jól magát, érzelmileg kötődjön
tanítójához, szívesen járjon iskolába.
„A fő, hogy legyenek szeretgetve. Nem érdekel, hogy a gyerek 4 év alatt tanul meg számolni, írni. Amíg lehet, toljuk ki a felhőtlen
szabadságot!” – fogalmaz a többgyerekes
anyuka, Ági. A szentendrei alsó tagozatokról
épp ezért – a Barcsaytól a Templomdombi
Iskoláig – sokaknak nagyon pozitív a véleménye: „az alsós tanító nénik nagy része
nagyon odateszi magát, sok újítást bevezet,
ami gyermekközpontú, átveszik az alternatív módszereket, és figyelnek az osztályukra.
Dicsérik a gyerekeket, jól motiválnak, megszerettetik az iskolát és a tanulást” – írja a Facebook csoportban egy nagymama, sokak
helyeslése mellett.
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A kétgyermekes Bernadett már kicsit árnyaltabban fogalmaz: „Nagyon fontos, de
azért pusztán erre nem lehet alapozni, mert
bizony az a szuper tanító néni bármikor elmehet az iskolából, mondjuk gyesre. Akkor
a gyereknek egy új pedagógushoz kell alkalmazkodnia. Kell, hogy legyen bizalom a
szülőben az iskola felé is.” A család bő tíz
éve költözött ide Debrecenből – az első
pillanattól nagyon tudatosan készültek az
iskolaválasztásra, hiszen a családi értékrend
megerősítése volt a fő cél – mindenképpen
egyházi iskolába szánták a gyerekeket. Úgy
tapasztalják, hogy szakmailag
és emberileg is tökéletes választás volt a Szent András
Katolikus Általános Iskola és a
Szentendrei Református Gimnázium. „Mindenképp szeretnénk,
ha később továbbtanulnának,
ezért fontos, hogy milyen szintű
iskolába járnak előtte. Kell egy

Apátkúti Erdei Általános Iskolára, és nagyon
jól tettük. Ott 12 fős osztályokban tanulnak,
gyakran vannak kint a természetben, állatok
között. Most ez így tökéletes. Tudom, hogy
nem volt jó híre ennek a sulinak – de az anyagi háttere, tanári kara mára stabilizálódott,
egyre több a jelentkező.
Teljesen más típus a nagyfiam – nála a felsőben már nem az a cél, hogy jól érezze magát.
Azt akarom, hogy üssék-vágják, mert tudom,
hogy bírja. Nagyon okos, terhelhető gyerek,
őt csak agyilag lehet lefárasztani, nem elég
a sok mozgás, a sport. Idén próbálkoztunk,
de nem sikerült a felvételije egy erős suliba –
nem adjuk fel, jövőre újra nekirugaszkodunk.
Annamari viszont épp a visegrádi iskolából
hozta el a fiát az Izbégi iskola első tagozatára. „Kiskorától látszott, hogy ő másképp figyel, képtelen egyhelyben ülni sokáig, rengeteg mozgásra van szüksége. Jó választásnak
tűnt a visegrádi alternatív iskola, ugyanakkor
mégsem: a fiam nagyon kötődő típus, és nem
tett jót sem a lelkének, sem a teljesítményének a folyamatos fluktuáció, ami akkor az
iskolát jellemezte. Eljöttünk, és jól érezzük
most magunkat: a fiam megért a nagyobb
terhelésre, a közösség és a tanárok is jók. Felsőben is fontos, hogy legyenek tanár-egyéniségek! Szerintem az iskolaválasztás mindig
azon múlik, hogy mi a jó a gyereknek, hol érzi
jól magát, ugyanakkor fontos, hogy a potenciáljuknak megfelelő helyen legyenek.”
Emese gyerekei is váltottak menetközben,
az okokat így összegzi: „Őszintén? Az állami
iskola addig jó, amíg nincs gond a gyerekkel: tanul, jól teljesít. Amint eltér az átlagtól

– mondjuk későn érő típus, netán nehezen
megnyíló – a struktúra már nem tud reagálni rá, és onnantól minden egyes nap merő
frusztráció. A Waldorfba mentünk át, azóta
derűs, nyitott, kiegyensúlyozott, mosolygó
arcokat látok otthon – már megérte, pláne,
hogy látom megdőlni azt a sztereotípiát, miszerint ott kevesebbet tanulnak a gyerekek
– ez nem igaz.”
Dávid gyerekei a Templomdombi Általános
Iskolában indultak, de hamar kiderült, hogy
a fiával ellentétben a lányának más típusú
iskola való, így ő is váltott: „A Templomdombi
Iskola nagyon barátságos, kicsi, befogadó,
nyitott hely – a lányomnak viszont sokkal jobban bejött a Waldorf szellemisége. Én is csak
megerősíteni tudom, hogy önazonos, derűs,
boldog gyerekek kerülnek ki onnan. Persze
az is igaz, hogy nem minden családnak való
– erős aktivitást igényel a szülőktől is.”
Amíg tehát induláskor a gyerek személyisége a döntő, addig felsőben a tudásanyag, a
készségek és képességek fejlesztésének
minősége kerül a fókuszba. A többség ráfordul a továbbtanulásra – persze nem mindenáron. „Hogy később mi lesz? A magam
példája azt bizonyítja, hogy nem feltétlen cél
a diploma. Ha egy választott szakmában boldog vagyok, és még meg is élek belőle, akkor
talán ennyi elég is” – mondja Ági, aki szerint
menetközben is sok minden változhat, semmit nem kell előre kőbe vésni. (K.A.)
(Annamari és Dávid mesélt még a középiskolával kapcsolatos tapasztalataikról is. A cikk
folytatását keressék a szevi.hu-n.)
Olyan, mint egy nagyobb falu
A kamaszokat nehezebb volt
mikrofonvégre kapni, három
bátor gimnazista mégis mesélt nekünk arról, hogy miként
látják a világot, a jövőjüket és
persze Szentendrét.

jó alap!”
Minden szülő szent meggyőződése, hogy nála jobban senki
nem tudja, mi kell a gyermekének – és ez így helyes is, főleg
ebben a korban. A korai személyiségjegyek tehát szintén meghatározóak abban, kinek, milyen
iskolatípus való. Ági fiai az Izbégi
Általános Iskolában kezdték, de
nem feltétlenül ott is fejezik be –
nagyon fontos számára, hogy az
egyéniségüknek megfelelő környezetben legyenek. „A középső
fiam művészlélek, vonzza az állatokat, a madarakat magához,
anélkül, hogy bármit tenne érte.
Év közben váltottunk a visegrádi

Az egyik legjobb dolog,
végigsétálni a városon

Gyerekek a Templomdombi Iskola előtt | Fotó: Deim Balázs

Töreky Emma, a Móricz Zsigmond Gimnázium francia szakos
tanulója születése óta Pismányban lakik. Szeret itt élni, megszokta a kisvárosi hangulatot.
„Nem is tudnék Budapesten lakni” – mondja. – „Szeretem, hogy
itt kertesházakban élhetnek az
emberek, és csend van.”
Iskolájában azt szereti, hogy
mindenhez közel van: barátaival leggyakrabban a Foltba
járnak szórakozni, vagy csak
sétálnak egyet a városban.
Konkrét program esetén vi-

„Még így sem használok ki minden
lehetőséget”
Kerékgyártó Zsófia a Ferences Gimnázium
kilencedikes tanulója első osztályos kora
óta lakik Szentendrén. Az iskolát már itt
kezdte, ezekre az évekre szívesen emlékszik
vissza: „az általános iskola nekem nagyon
jó volt. Sok barátom lett ott, akik ugyanúgy
szentendreiek. Van, hogy csak úgy felhívjuk
egymást, és rögtön tudunk találkozni.”
Barátaival legtöbbször szintén a Foltban találkoznak, vagy a városban és a Duna-parton sétálgatnak. Kedvelt helyük emellett
még a folyóparti Kacsakő. A városi eseményeket is gyakran látogatja. Szentendréről
semmit sem hiányol: „még így sem használok ki minden lehetőséget. A könyvtárba pél-

„Magyarországhoz ezer szállal
kötődöm”
Elischer Gyula, a Göllner Mária
Regionális Waldorf Gimnázium
kilencedikes tanulója születése
óta Szentendrén él családjával a
Bükkös patak mellett. „Óvodásként maga volt a paradicsom ez
a város – éjjel-nappal kint voltam, a patakparton halásztunk,
kövekből építkeztünk, a belvárosban fagyiztunk, nyaranként
estig üldögéltünk a Kacsakőnél”
– meséli.
A pilisszentlászlói Kékvölgy
Waldorf iskolát a szülei választották, egyrészt azért, mert úgy
gondolták, Gyuszi nem tudna
beilleszkedni egy szigorúbb
iskolai rendbe, valamint nekik
sem voltak jó élményeik a komoly fegyelemről, a tanár-diák
közti alá-fölérendeltségi viszonyról. „Meg akartak kímélni
ettől, és ezért nagyon hálás vagyok nekik”, mondja a tizenhat
A kamaszok kedvelt törzshelye: Folt Kávézó | Fotó: Deim Balázs
éves fiú, aki ma már budapesti
dául sokkal kevesebbet járok, mint amennyit
gimnazista. Tavaly szeptember óta minden
szeretnék. Szerintem itt minden van, ami egy
nap Újpestre jár, de úgy érzi, hogy ennek
kisvárosba kell.”
épp ideje volt, mert ez is egy lépés a felnőtté
Felnőve színésznő vagy médiaszemélyiség,
válás útján. „Nekem ez mindenféleképpen
újságíró szeretne lenni. „Drámaiskolába Bu- kaland! Már nem a szüleim visznek suliba,
dapestre járok. Egy ideig itt, Szentendrén is hanem a srácokkal utazunk, beszélgetünk.
jártam, azt is nagyon szerettem, de Pesten Abszolút pozitív dologként éltem meg ezt a
jobb közösséget találtam. A jövőben lehet, változást.”
hogy az SZFE-re mennék, de ha oda nem, ak- Jelenleg az iskolán kívül a tengerbiológia, a
kor Angliába, média- és kommunikáció szak- természetfotózás és a kézműveskedés érra.” A külföldi továbbtanulásban az oktatás dekli. Pár éve folyamatosan készít polifoam
minősége vonzza, de a kalandkeresés és az anyagból ún. cosplay-eket (costume play) –
ismerkedés is fontos számára: „Angliában például sisakot, fegyvereket, pajzsot, táskát,
több egyetem van, ami média-és kommu- és számtalan darabot el is ad ezekből. Aminikáció szakon erősebb. Mindig is szerettem
kor a jövőjéről kérdezem, azt mondja, még
volna külföldön tanulni, általános óta. Vonz nem igazán látja. „Bármi lehet”, mondja, „de
a kaland, az új emberek megismerése más az biztos, hogy Magyarországhoz ezer szállal
országokból. Angliára azért esett a választás, kötődöm, tulajdonképpen nekem a mindemert viszonylag közel van, beszélem a nyel- nem ez az ország”. Ugyanakkor annyi minden
vet, és sok külföldi megy oda tanulni, nagyon
vegyes a közeg.”
A távoli jövőről még nincs konkrét elképzelése: „az is lehet, hogy visszajövök, de az is,
hogy nem, ezt szerintem csak akkor látom
meg, mikor már ott vagyok. Lehet Angliában,
lehet teljesen máshol fogok végül élni. Ha
Magyarországon maradnék, nagy eséllyel
Budapesten dolgoznék, de inkább laknék
itt, mert Szentendre nagyon barátságos hely.
Nekem itt nagyon jó.” Úgy érzi, Budapesthez
képest Szentendre sokkal szabadabb, befogadóbb közeg: „mindenki ismer mindenkit, kicsit olyan, mint egy nagyobb falu. Ez
néha persze idegesítő is tud lenni: ha csak
nyugalmat szeretnék, és elindulok a városba,
akkor is sok ismerős jön szembe az utcán.
Egyfolytában oda kell figyelni, kivel találkozom össze, kinek kell odaköszönni.”

érdekli, hogy most úgy képzeli, bizonyosan
nagyon sokat fog utazni a világban.
A szentendrei lét kiskorához képest természetesen nagyot változott. Míg gyerekként
számtalan hely nyújtott lehetőséget a játékra, addig ma már nehezebben találja
meg a megfelelő szórakozási lehetőséget a barátaival. Például szeretnek eljárni
focizni vagy kosarazni, de azt mondja, az
Izbégi pályáról épp elvitték a kapukat, a
Barcsay suli aszfaltos kosárpályája pedig
balesetveszélyes. Így a sportolásért inkább
elbuszoznak Pilisszentlászlóra, ahol rendezettebb és biztonságosabb a pálya. „Jó
lenne, ha Szentendrén létesülne egy olyan
szabadtéri közösségi park, ahol bármikor
összegyűlhetnénk és játszhatnánk!”, mondja
végezetül, megfogalmazva ezzel a barátai
kívánságát is. (V.J.)
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szont sokszor inkább a fővárosban keresgélnek. „Ha például
moziba mennénk, akkor inkább
Budapesten keresgélünk”, meséli. A nagyvárosi létet viszont
nem igazán kedveli: „van olyan
oldala, ami szerethető, de engem zavar, hogy sok ember
van, zsúfolt az egész, és nagyon piszkos. Ha hétvégenként
Pestre megyek meglátogatni a
nővérem, viszem magammal a
kutyámat is – állattal járni-kelni
Budapesten nem valami kellemes.” Felsőfokú tanulmányai
idejére azonban mindenképp
költözést tervez: „valamennyi
időre muszáj lesz elmennem innen, mert szeretnék továbbtanulni, és az ingázást elég nehéz
megoldani. Még nem pontosan
tudom, hova jelentkezek, de
nem szeretnék nagyon mes�szire menni, mert fontos, hogy
gyakran vissza tudjak járni.” Tanulmányai elvégzése után még
nem tudja, mit tartogat számára
a jövő. „Az egyik lehetőség az,
hogy visszajövök ide, mert szeretek itt élni.
A másik kedvenc helyem Szeged. De elképzelhető, hogy Magyarországon kívül is próbálkoznék.” Úgy gondolja, külföldön is sok
lehetőség várja, bár családjában van, aki a
közoktatás állapota miatt, gyermekei érdekében fontolgatja az ország elhagyását.
Szentendrén a tömegközlekedés hiányosságait tartja a legnagyobb problémának:
„pismányi társaim nevében szólva számunkra
borzasztó a tömegközlekedés. Ha hétvégén
este bent vagyunk a városban, este 7-kor elmegy az utolsó menetrendszerinti busz, onnantól kezdve csak felsétálni lehet.” Ennek
ellenére lakóhelyéről alkotott képe túlnyomóan pozitív: „Az egyik legjobb dolog, amit
csinálni tudok, az az, hogy végigsétálok a
városon. Minden egyes alkalommal nagyon
élvezem.”

RÖV I D HÍR E K
KÖZMEGHALLGATÁS A VÁROSHÁZÁN
Nyilvános ülés keretében tart közmeghallgatást a képviselő-testület május
11-én, 18.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében. Az érdeklődők írásos
kérdéseiket 2022. május 6-ig küldhették
a polgarmester@szentendre.hu e-mail
címre, illetve a helyszínen lesz lehetőség
kérdések, észrevételek megvitatására.
PONTOSÍTÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Lapzártánkat követően, május 5-én adott
hír a szentendre.hu az ún. talajterhelési
díjról, annak fizetési kötelezettségéről és
feltételeiről. Eszerint 2013 óta helyi rendelet
szól arról, hogy minden „kibocsátó”, aki ivóvízszolgáltatást vesz igénybe, a háztartásában keletkezett szennyvíz mennyisége után
környezetterhelési díjat fizet: vagy csatornahasználati díjként, vagy – amennyiben a
háztartása nincs a csatornahálózatra kötve
– talajterhelési díjként. Az utóbbi csoportba tartozók először idén kaptak az önkormányzattól felszólítást erről. Adminisztratív
hiba miatt azonban olyanok is, akiknek nincs
lehetőségük rákötni a csatornára, mert az
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utcájukig még nem ért el a közmű. A hibáért a hivatal elnézést kér. A városvezetés
vizsgálja annak lehetőségét, hogy a törvény
által előírt bevallási kötelezettség hogyan
egyszerűsíthető le a csatornázatlan utcákban lakók számára. Azt írják, „a döntésről a
város online csatornáin, valamint a Szentendre és Vidéke újságban is beszámolunk.
Az érintett lakók a DMRV-től kapott címlista
szétválasztása után új, pontosított levelet
kapnak az önkormányzattól.” További részletek: szentendre.hu
ÖNKÉNTESEK NAPJA A POSTÁSON
A május 14-én, 10.00 órától induló rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az
önkéntességre, és fórumot biztosítson a
gyakorló önkénteseknek, a közösségi munkára vágyóknak. Az eseményre látványos
bemutatóval készül az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület; meleg ételről pedig a Vasárnapi Merőkanál csapata gondoskodik. A
gyerekeket a Forgács Műhely várja kreatív
foglalkozásaira, és ott lesznek a Szentendrei Árvácska kutyusai is. A hagyományte-

remtő-szándékkal életre hívott kezdeményezésre a szervezők várnak mindenkit,
aki szívesen kapcsolódna be az önkéntes
feladatokat vállaló szervezetek munkájába,
vagy bármilyen módon támogatná azokat.
TÁMOGATOTT CIVIL SZERVEZETEK
A Városi Civil Alap keretében, valamint
a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében meghirdetett kiírások eredményeként az alábbi, helyi szervezetek részesülnek idén támogatásban: Szentendre
Barátai Egyesület, Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szentendrei
ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület, Vujicsics
Tihamér Zeneiskolai Alapítvány, Eurokapu
Asztalitenisz Sportegyesület, Fulco Deák
Egyesület, Kőhegy Alapítvány, Polgárőrség Szentendre.
SZENTENDREI TŰZOLTÓ ELISMERÉSE
Február 21-én a reggeli forgalomban egy
személykocsi motorteréből füst szállt fel,
a felcsapó lángokat a mellette lévő sávban autózó Tóth Sándor tűzoltó őrmester,
a szentendrei hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója észlelte. Az
őrmester biztonságos távolságra kísérte
az égő kocsiban utazókat, majd az arra
közlekedőktől kölcsönkért porral oltó
készülékekkel eloltotta a tüzet, megakadályozva ezzel, hogy bárki megsérüljön.
Hősies helytállása elismeréseként a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerésben részesítette Tóth Sándor tűzoltó őrmestert.
AJÁNLÁSOK SEMMELWEIS-DÍJRA
A Semmelweis-díj a lakosság érdekében
kimagasló orvosi tevékenységet végzők
részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A szakma és a
város vezetése mellett szentendrei lakosok is tehetnek javaslatot, ha a jelöltet
legalább tíz helybeli támogatja. A május
16-ig írásban leadható ajánlatok pontos
részletei és a szükséges dokumentumok
letölthetők a város hivatalos weboldaláról,
a szentendre.hu-ról.
EGYSZERRE VAN INFLUENZA ÉS COVID
A SZEI-ben a megszokott rendben folyik a rendelés, elenyésző az érdeklődés
a covid-védőoltások és az önköltséges
PCR-teszt iránt. A gyermekek covid-védőoltására az utóbbi időben nem volt új
jelentkező. Sok a szezonális vírusokkal fertőzött beteg, és ismét elég sok a koronavírusos is. Súlyos esetek nemigen fordulnak
elő, a többség influenzaszerű tünetekkel
vészeli át a fertőzést. A Mentőszolgálat
április közepétől PCR-tesztet már nem végez. Az oltás továbbra is elérhető a kórházi
oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi
gyermekorvosoknál. Az alapellátásban
semmilyen, a betegellátást, illetve a be-

tegekkel való személyes találkozást érintő
intézkedés nincs hatályban – szögezte le
állásfoglalásában a Nemzeti Népegészségügyi Központ.
A HÁBORÚ MENEKÜLTJEI SZENTENDRÉN
A Pest Megyei Védelmi Bizottság nem vette igénybe a V8-ban berendezett ideiglenes szállást, ezért a menekültek számára
fenntartott helyiségben a berendezést
elbontják. A rendészet négy órán belül
újra alkalmassá tudja tenni a helyiséget
menekültek fogadására, ha szükség lenne
rá. Menekült gyermek felvételét egyelőre
nem kérték a gyermekintézményekben, a
Családsegítő Szolgálatnál újabb menekült
gyermek ellátására nem volt szükség.
BELVÁROSI HOMLOKZATFELÚJÍTÁSOK
A Ferenczy Múzeumi Centrumnak köszönhetően több értékes belvárosi ingat-

Boromisza Emlékház | Fotó: FMC

lan homlokzata újul meg: áprilisban friss
festést kapott a Boromisza Emlékház Lázár
Cár téri homlokzata. A Barcsay Múzeum és
a Ferenczy köz sarkán álló Ferenczy-ház
homlokzata szintén megújul még ebben az
évben. A tervek között szerepel még Farkas Ádám Duna-parti köszöntő szobrának
és a szobor környezetének megújítása is,
ezek megvalósulása a jövő évre várható.
MEGERŐSÍTETTÉK A JÁNOS UTCAI HIDAT
A Bükkös-patak János utcai híd körüli szakaszára, a híd és a meder műszaki védelmére olyan átfogó terv készült, amely a
természetvédelmi szempontokat is figyelembe vette. A pillér alábetonozása után a
munkaterületet úgy alakították vissza, hogy
minél természetközelibb lehessen, ezt a
célt a nagyobb vízhozam segíteni fogja. A
kíméletes beavatkozás célja, hogy a terület
minél inkább megőrizze természetes voltát,
és a vízfolyás medre hosszában átjárható
legyen a vízi élőlények számára. A kivitelezés több mint 2,5 millió forintba került. A
rekonstrukció a tervek szerint a híd környéki
partoldal megerősítésével folytatódik.
ÚJ BANKAUTOMATA LESZ A V8 FALÁN
Legkésőbb július végéig a V8 uszoda falára
egy új bankautomatát szerel fel az OTP. Az
ATM az utcáról megközelíthető, éjjel-nappal működő szolgáltatás lesz. Az automatát
először a könyvtárban szerették volna elhelyezni, de annak feltételeit az intézmény

PAVILON PIKNIK a MűvészetMalomban

FÜGGŐ(NY)PAVILON (Szakonyi Luca, Tibold Sára és Viniczai Judit terve)

mással versengve – szabadtéri pavilonokat kellett tervezniük. A tematika a város ismert tereihez kötődött: a Lázár cár
térre álmodott szabadtéri színpad, olvasópavilon a könyvtár
mellé, fedett Bükkös-parti piac, és a Castrum értékes részei
fölé húzott védőtető tervezése szerepelt megvalósítandó
feladatként.
Konzulenseik segítségével mintegy 260 diák készült a megmérettetésre – a kiállításon végül 93 alkotás volt látható, a legsikeresebb, díjazott pályamunkák a MűvészetMalom udvarán, de
sok-sok terv, ötlet is az épületkomplexum emeletén.
Inspiráló környezet, eredeti megközelítésmódok és ötletek
– mindkét fél számára gyümölcsöző találkozás ez a hosszú
évek óta sikeresen működő képzési forma. A hallgatók valós
terekben alkotnak, a befogadó város pedig később akár hasznosíthatja is a megszületett terveket.

város segíthette azzal a hallgatók egyetemi képzését, hogy
fiktív tervek helyett lehetőséget és helyszínt adott elképzeléseik kifejtésére, anélkül, hogy elkötelezné magát a tervek
megvalósítása mellett.
A kiscsoportokban dolgozó egyetemisták először új építésű
épületek – gyermekkönyvtár, aktív turizmust elősegítő épület,
csónakház, kerékpáros találkozási pont, művészeti iskola, ökoház, Castrum-látványtár – terv-vázlatait készítették el.
A MűvészetMalom áprilisban megrendezett tárlatán aztán a
gyakorlat másik célja került fókuszba: a hallgatóknak – egy-

vezetése nem vállalta. A V8 uszodával folytatott egyeztetést követően eldőlt, hogy
oda kerül a pénzkiadó automata.
A DUNAKANYARBA EGYETLEN JEGGYEL
Április 30-tól ismét csupán egy jegyet megváltva lehet utazni a MÁV-Volán-csoport és
MAHART kijelölt járatain a Dunakanyar, a
Börzsöny és a Pilis népszerű kirándulóhelyeire. A jegyek nemcsak a vonatra érvényesek a Dunakanyar térségében, hanem
a Volánbuszra, a MAHART hajóira és HÉV
járatokra is. A Dunakanyar napijegy szeptember 30-ig a hétfők kivételével minden
nap, míg október 1-től november 1-jéig
munkanapokon kívül minden napra megváltható.
ERDÉLYI-TÁJEGYSÉG A SKANZENBEN
Májusban nyílik a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Erdély épületegyüttesének első

Fotó: skanzen.hu

kiállítási egysége. Bepillantást nyerhetünk nemcsak az erdélyi falu, hanem a
székelyföldi városok lakóinak életébe,
ahol ügyvédlakás, posta, gyógyszertár,
divatáru-kereskedés, nyomda, kávéház
jeleníti meg a polgárosodó igényeket.
Emellett megépült a tájegység szakrális
középpontját jelképező templom és az
egyházi telekhez tartozó iskola és kultúrház is.
FELÚJÍTJÁK A P'ART MOZI TETŐRÉSZÉT
A nézőtér feletti önálló egységet képező
lapostető felújítása a rendelkezésre álló
kapacitások függvényében több hónapot
vesz igénybe. A felújítás ideje alatt a filmvetítés folyamatos, a nagyteremben elmaradó vetítéseket a kisteremben (Várkonyi
terem) tartják meg.

Zsendülés (Germán Péter és Fukk Sára terve)

Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Kerékpárosklub pályázatára március 11-25 között 59 pályázat
érkezett. A szakmai zsűri ezekből válogatta ki a tizenegy legjobbat, amelyekből a
nagyközönség választotta ki Magyarország kedvenc bringaútját.
FAÜLTETÉSEK A MAGONC PROGRAMMAL
A Bükkös Egyesület és Szentendre Város
Önkormányzata által szervezett program
célja a Bükkös patak-parti kiserdő megújulásának segítése. A Kerekerdő Kertépítő Kft.
szakmai vezetésével zajló faültetésekhez
bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy elfogadja és betartja a szakmai útmutatásokat
és a későbbiekben is gondozza az elültetett
csemetét.

AZ ÉV KERÉKPÁRÚTJA A DESEDA-TÓNÁL

SZÍNHÁZI FESZTIVÁL A SKANZENBEN
A koppányi aga testamentuma című da-

Az idén harmadik alkalommal kiírt Év kerékpárútja pályázat tizenegy döntősére
több mint 7000 szavazat érkezett, a nyertes a Deseda-tó körül futó kerékpárút
lett. A legjobbak közt szerepelt a Budapest-Szentendre kerékpárút is, de végül
nem nyert. A Közlekedési Kultúra Napja
rendezvénysorozat keretében a KTE
Közlekedésbiztonsági Tagozata, az Aktív
Magyarország, az Aktív-és Ökoturisztikai

rab előadásával veszi kezdetét Ivancsics
Ilona és Színtársai – Szabadtéri játékok a
Skanzenben elnevezésű színházi fesztivál
Szentendrén. Ebben az évben a négy, felnőtteknek szóló előadás mellett két gyerekelőadás is várja a családokat a csodálatos
helyszínen.
Az eseménysorozat június 17-én kezdődik
és 26-ig tart. Bővebb információ a www.
skanzen.hu oldalon olvasható.

9 — hírek

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
másodéves építészmérnök hallgatói ebben az évben gyakorlati
munkájukként Szentendre egyes kiemelt tereivel, épületeivel
kapcsolatos elképzeléseiket vetették papírra. A képzési forma
nem újkeletű – sok más városhoz hasonlóan idén Szentendre

JAKOV IGNJATOVITY TISZTELETÉRE
Az 1822. december 8-án Szentendrén született és 1889-ben Újvidéken hunyt el Jakov Ignjatovity. A Szerb Intézet Szentendrén és Újvidéken is konferenciát szervez
szellemi örökségének a feldolgozására.

Magyarországon a „szerb Jókaiként” is
tisztelt író lakóháza szépen felújítva a
város főutcáján áll. Az évforduló alkalmából a magyarországi Szerb Színház előadásában a szerző legismertebb művét,
az Örök vőlegény című regény színpadi
adaptációját a szentendrei közönség is
láthatja majd.
INDUL A MOZDULJ, SZENTENDRE!
Képzett edzők vezetésével ingyenes közösségi edzésprogram indul május 7-től
július 9-ig, szombatonként 9:00 és 10:00
között a Postás Strandon. Korra, nemre
való tekintet nélkül a következő mozgásformákhoz lehet csatlakozni: jóga, pilates,
funkcionális tréning, gerinctorna, alakformáló edzés. A részvétel ingyenes és nem
regisztrációköteles.

PÜNKÖSDI FUTÓNAPOK A VÁROSBAN
A pünkösdi hétvégén a városba érkezik
a Salomon Ultra-Trail Hungary futóverseny. A mezőny mindkét napon Visegrádról indul: szombaton a délutáni órákban,
15 és 19 óra között, míg vasárnap déltől
este 9 óráig kell számítani a futókra. A
belvárosban egész hétvégére lezárják a
Lázár cár teret és a Duna korzót szombat reggel 6-tól vasárnap éjfélig. A szer
vezők a verseny keretében június 4-én
16.00 órától Salomon Kids-Trail terepfutó-versenyt tartanak a Postás strandon,
melynek nevezési díjából befolyt összegét a Mosolygós Bölcsődésekért Alapítvány részére ajánlják fel. Az alapítvány
a Szentendre Városi Bölcsőde számára
játékok vásárlására fordítja az adományokat.

Sok lakó, sok gyerek – mindent a számokról
Hány gyerek él a városban? Ehhez képest mekkora a gyermekférőhelyek száma?
Miként működik az egészségügyi és az étkeztetési ellátásuk? Ezekre a kérdésekre
válaszolunk számokban.

10 — hírek

Szentendre lakosainak száma 15 év alatt
majdnem 3000 fővel nőtt. A 18 éven
aluliak száma 526 fővel, mely egyrészt
a kisgyerekes családoknak járó állami
támogatások kiszélesítésének köszönhető, másrészt annak a trendnek, melynek következében az agglomerációs településekre költözők száma masszívan
emelkedik. Hogy mennyire tud megfelelni a gyerekbarát város elvárásnak
Szentendre, jó kérdés. Játszótérből sok
van a városban (21 – ld. még Játszóterek
Szentendrén című írásunkat), de ott van a
Duna- és patakpart is a játékra. Ugyanakkor a szülők joggal igénylik a megfelelő járdákat, vagy a megnyugtató orvosi
ellátást is.
Egészségben-betegségben
A legtöbbünk fejében az a kép él, hogy
a védőnők járnak ki az újszülöttekhez,
segítik az anyukákat gyermekük életének első időszaka alatt. A Gondozási
Központ alá besorolt Védőnői és Iskola-egészségügyi Szolgálat ennél sokkal
több feladatot lát el. Szentendrén nyolc
körzetben végzik a munkájukat a védőnők, és azt már a várandósság kezdetével
megkezdik, és egészen a gyermek 6 éves
koráig folytatják. Tevékenységük közé
tartozik a tanácsadás, a szűrővizsgálatok elvégzése, a várandós anyák gondozása, a szoptatási tanácsadás, de jelen
vannak az óvodákban is. Őket később az
iskolavédőnők váltják, akik a 6-18 éves
korosztállyal foglalkoznak. Ők szervezik
a védőoltásokat, a szűrővizsgálatokat,
az orvosi vizsgálatokat, együtt dolgozva az iskolaorvossal, pedagógusokkal,

szülőkkel. A szentendrei gyerekeket öt
gyerekorvos látja el.
Tanulni, tanulni, tanulni
A gyerekek nyolc önkormányzati óvodába járhatnak, majd kilenc általános
iskola várja őket. A gimnáziumok száma
a városban öt, mellette egy szakképző
iskolában tanulhatnak azok, akik szakmát
szeretnének.
Oszkár és Bonbon – a Menza őrei
A Bajcsy-Zsilinszky utcai központi konyha
ebédlőjét még 2018-ban újították fel. A
közétkeztetés keretében naponta mintegy 3000 főt lát el a Városi Szolgáltató
Nonprofit Zrt.-hez tartozó közétkeztetési
divízió. Bár kevesen tudják, de például a
választásokon a szavazatszámlálók étkezését is a központi konyha oldja meg, és
ha ne adj’isten árvíz van, akkor is onnan
érkezik az étel az ott szolgálatot teljesítőknek.

A szülők az intézmények felé a nyersanyagok árát fizetik ki, míg a rezsiköltség-átalányt az intézmények és az önkormányzat állják.
Kiválasztva egy napot az étlapról, egy
alsós gyerek a következő ételeket kapta
tízóraira, ebédre és uzsonnára: Tej, Sárgabarack dzsem, Margarin, Kifli, – Erőleves, Húsgombóc, Paradicsommártás,
Főtt burgonya, – Olasz felvágott, Margarin, Teljes kiőrlésű kenyér, Zöldség.
Mindez 480 forintjába kerül a szülőknek,
amennyiben nem jogosultak kedvezményre. Ezt egészíti ki az önkormányzat
1 030 forinttal.

OKTATÁSI ADATOK
Mutatók

2020/2021 tanév

Óvodai feladatellátási helyek száma (db)

   15

Óvodába beírt gyermekek száma (fő)

1099

Általános iskolai feladatellátási helyek száma (db)

    9

Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő)

2977

Gimnáziumi feladatellátási helyek száma (db)

    5

Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban (a hat- és
nyolcévfolyamos gimnáziumok adataival együtt) (fő)

1764

Szakképző iskolai feladatellátási helyek száma (db)

    1

Szakképző iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő)

110

Technikumi feladatellátási helyek száma (db)

    1

Technikumi tanulók száma a nappali oktatásban (fő)

   82

TESTÜLETI HÍREK

DEIM PÁL TÉR
Deim Pál, a 2016. május 9-én elhunyt
Kossuth-díjas képzőművész nevét viseli
a jövőben a „nagy posta” előtti alkotóművészeti kiállító tér. A HÉV-végállomás
helyreállítása után egy Deim-szobrot
szeretnének a területen elhelyezni, hogy
melyiket, azt a családdal egyeztetve választják majd ki.
KÖZBESZERZÉST ÍRNAK KI
A testület támogatta a Barackvirág utcai
csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés tárgyú közbeszerzési eljárás elindítását. A pályázaton elnyert összeg már
megérkezett az önkormányzat számlájára, a folyamat megindítása az emelkedő
építőipari árak miatt is sürgőssé vált.

sát – ere azonban, bár az önkormányzat
a tűzesetet követően kérte azt, még nem
került sor.
Fülöp Zsolt polgármester szerint a pályázat kiírása talán a ciklus legfontosabb
döntése, melynek első lépéseként a saját
földterület bérleti jogát, illetve a fejlesztéshez kapcsolódó jogokat pályáztatja
a város vezetése. A leendő pályázónak
három koncepciótervet kell benyújtania,
majd az ebből kiválasztott végleges változat alapján születik meg a kiviteli terv.
A területet csak egységesen lehet felújítani – méghozzá az eltelt időszakban
több fórumon felmért helyi igényeknek
megfelelően.
A komplex feladat külső tanácsadója
Gyalay-Korpos Gyula, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke.
DÖNTÉSEK VÁROSI INGATLANOKRÓL

PÁLYÁZAT A HÉV-ÁLLOMÁS
KÖRNYÉKÉRE
Bár akadt képviselő, aki előkészítetlennek tartotta, a testület végül megszavazta: kiírják a pályázatot a HÉV-állomás
környékén fekvő önkormányzati ingatlanok földhasználati és településrendezési szerződéseinek megkötésére.
Az állami területek hasznosítására is a
közeljövőben kerül sor. A város érdekeit
szem előtt tartó hasznosítással kapcsolatos ügyintézést jelentősen meggyorsítaná, ha az állam nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházásnak

A Fő tér 11., 2309 és 2310 hrsz, a Fő tér
16., 2336 hrsz, valamint a Dumtsa Jenő
utca 9., 2354 hrsz ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírásáról
is döntés született a testületi ülésen.
Az önkormányzat az ingatlanok eladása
nélkül, a belvárosi épületvagyon értéknövelő felújítására, az ehhez szükséges
tőkebevonáshoz keres együttműködő
partnereket.
Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről is döntött a testület: 12 üdülőövezeti
telekről van szó, mintegy 300 millió Ft
értékben. A tervek szerint az olyan szerződést kötnek a vásárlóval, amelyben
az vállalja, hogy az önkormányzat által
meghatározott feltételek mellett építkezik, a szigorított építési szabályzat pedig
biztosítja, hogy csak családi ház és üdülő
épülhet a területen.
A képviselő-testület korábban döntött a
Szentendre Fő tér 11. alatti 2309 és 2310
hrsz-ú ingatlanok pályázati kiírásáról. Az
ingatlan egy részében jelenleg a Pótkulcs
Bt. vendéglátóhelye üzemel, amelynek
helyiségbérleti szerződése 2022. április
27-iki dátummal lejárt. Miután az ingatlan új hasznosítójának kiválasztása legkorábban július végén várható, a testület
úgy döntött, hogy a jelenlegi bérlővel, a
Pótkulcs Bt.-vel kössenek helyiségbérleti szerződést a pályázat eredményének
megszületéséig.
A katolikus egyház kérelme értelmében
a Vasvári Pál út és a Fürj utca találkozásánál az 11288 hrsz-ú és az 11289 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a képviselő-testület Szentendre Építési Szabályzatának
módosításáról döntött, hogy lehetővé
váljon a tervezett gyermekintézmény

nyilvánítaná a teljes terület hasznosítá-

létrehozása.

BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSA
A képviselők elfogadták a Városrészi
Költségvetés első évéről szóló tájékoztatót: a 2021-es sikeres év egyben próbaévnek is tekinthető, a tapasztalatok alapján
folyamatosan korrigálhatók a felmerült
hiányosságok. A próbaév hozadéka nemcsak a közösségi aktivitás erősödése, a
bizalom építése, hanem például az is,
hogy városrészenként pontos problématérkép alakult ki a fejlesztésre váró
feladatokról.
A testületi ülés elfogadta a város külkapcsolatairól szóló beszámolót is, melynek
egyik fontos eleme az idén szeptemberben sorra kerülő testvérvárosi ifjúsági
sportfesztivál. Zajlik az előkészítés – a
Szentendre Kinizsi Honvéd Sportegyesületnek köszönhetően az atlétikai és
úszóversenyeket egy helyen, az altiszti
akadémia atlétikai pályáján, illetve uszodájában rendezik majd.

MÓDOSULT A PARKOLÁSI RENDELET
A szentendrei lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, illetve
szentendrei székhellyel vagy telephel�lyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tulajdonában, vagy üzemben tartásában
lévő járművek az egyes és kettes zónában 2022. december 31-ig díjmentesen
várakozhatnak.
SZENTENDRE KÖZLEKEDÉSI KÁRTYA
A képviselő-testület a lokálpatriotizmus
elősegítéséről szóló rendeletet is módosította: a Szentendre Közlekedési Kártyát
megvásárló szentendrei diákok és pedagógusok részére biztosított ingyenes
buszközlekedés hatályát kiterjesztette a
Szentendre Városi Óvodákban dolgozó
dajkákra és pedagógiai asszisztensekre,
valamint a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő személyekre, továbbá a
szentendrei iskolákban dolgozó pedagógiai asszisztensekre, és a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szemé
lyekre.
DUMTSA FORGATAG
Döntés született arról, hogy a Dumtsa
Jenő utcában 2022. április 30. és október
23. között minden hétvégén, a szombati-vasárnapi napokon 10 sátorban, egy
időben legfeljebb 14 kiállító mutathatja
be termékeit. A sátrak a Dumtsa J. u. 1-22.
közötti szakaszon, a szolgáltatókkal és az
Önkormányzattal már a korábbi években
egyeztetett helyekre kerülnek. Az önkormányzat díjmentesen biztosítja a közterületi áramkiállások használatát.
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
GYEREKEK FELVÉTELE
A képviselő-testület arról is döntött, hogy
támogatja a Váci Tankerületi Központ által javasolt intézményi átszervezéseket:
a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában az alapfeladaton belül az egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdők SNI
kategória felvételét, az Izbégi Általános
Iskolában alapfeladat-bővítést, nevezetesen a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását, ezen belül az egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdők SNI
kategória felvételét.
UDSE SPORTKÖZPONT LÉTESÜLHET
Az UD Magyar-Német Sportegyesület
(UDSE) kérelemmel fordult Szentendre
Város Önkormányzatához, melyben a
Ménes utca menti 039/24 és 039/112
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Városrészi Költségvetés, Hév-végállomás, „holt vagyon” a város peremén.
Ezek voltak az április 27-i képviselő-testületi ülés legfontosabb döntései:

hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítását
kéri úgy, hogy a területen az egyesület
új sportközpontja létrejöhessen. Az önkormányzat bizottságai támogatják az
egyesület kérelmét, illetve, hogy a településszerkezeti terv módosításával 8,69
hektáron jöjjön létre sport célra használható terület, 4,77 hektár pedig gazdasági
hasznosítású legyen. A megvalósulás feltétele az anyagi források – pl. TAO támogatásból történő – előteremtése.
NEMZETISÉGIEK A CIVIL HÁZBAN
A képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot is, amely szerint a 2020-ban, a
civil szervezetek működésének segítése
céljával megalapított Szentendrei Civil

Házat megnyitja a városban működő
nemzetiségi önkormányzatok előtt is.

között az emlősökre, madarakra, hüllőkre, halakra és az emberre is.

BIOLÓGIAI GYÉRÍTÉS TÁMOGATÁSA
A testület döntése értelmében Szentendre támogatja a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület szándéknyilatkozatát arról, hogy a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
elsődleges védekezési módszerként
végzett kémiai szúnyoggyérítésről térjen át a biológiai szúnyoggyérítésre, mint
elsődleges védekezési módszerre. A hagyományos szúnyogirtás ugyanis nem
csupán a csípőszúnyogokat mérgezi, de
az egyéb rovarokat is, köztük a kiemelten védendő beporzó rovarokat, illetve
hatással van a gerincesekre is, többek

TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA
A költségvetési törvény értelmében az
önkormányzatok rendkívüli támogatásért fordulhatnak a kormányhoz. Szentendre Város Önkormányzata a veszélyhelyzettel kapcsolatos bizonytalanságok
miatt bizonyos bevételek kiesésével
számol, ezért idén is igénybe kívánja
venni ezt a támogatást, ahogy tavaly is
tette. 2021-ben két alkalommal 6,1, illetve 6,2 millió forint támogatást nyert el
ezen a pályázaton. A testület megbízta
a polgármestert, hogy tegye meg a támogatási igény beadásával kapcsolatos
intézkedéseket.

Autóra gyűjt a Gondozási Központ
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A szentendrei Gondozási Központ sokak
számára csak egy nagy fehér ház a Sztaravodai út sarkán. Sok ember számára
viszont egészen mást jelent. Mást jelent
azoknak, akik ott töltik a napjaikat, mást
azoknak, akik onnan kapják
az ebédjüket, és mást az
ott dolgozóknak, akik szívüket–lelküket beletéve azon
munkálkodnak, hogy minden
flottul menjen.
Az intézmény nyolc szakterületet lát el. A szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás mellett ők biztosítják az idősek, valamint a
demens betegek nappali
ellátást. Ezzel a központ a
Dunakanyarban egyedülálló
szolgáltatást nyújt, amire az
igény hatalmas. Az Idősek Klubja sokak
számára elsődleges szociális helyszín,
ahol mentális „karbantartást” kapnak az
ott megfordulók, de támogatják a fizikai
aktivitás megőrzését is. A családtagok
biztonságban tudhatják idős rokonaikat,
akik értelmes tevékenységekkel töltik
el a napjukat a hozzájuk hasonló korúak
társaságában. Kevesebben tudják, hogy

a demens betegek mellett azokat is fo-

sokat, akik az ötvenórás közösségi szolgálatukat náluk töltenék el.
Most viszont segítségre van szüksége
az intézménynek. Naponta két autóval
járják az otthonokat, hogy ebédet szállítsanak ki azoknak, akik nem
tudnak elmenni érte. Ez napi
kétszáz embert jelent, közülük többen csak így juthatnak meleg ételhez. A kocsik
mára elöregedtek, nem
megbízhatóak. Az egyiket az
önkormányzat segítségével
lecserélték, a másikra pedig
kaptak támogatást, de szükségük van még pénzre.
„Köztudott, hogy a szociális ágazat a legrosszabbul
finanszírozott, így a GondoGondozási Központ a Sztaravodai úton
zási Központ költségvetése is
goznak azon, hogyan tehetnék kényelnagyon feszített” – írta Kecskésné Sipos
mesebbé, szebbé, jobbá az intézményt.
Andrea, az intézmény vezetője. – „Ezért
Egy jelmezbál bevételéből projektort fordulok most Önökhöz, akik eddig is oly
szereztek be, de tartanak előadásokat sok mindenben támogatták a Gondozási
is, bemutatva egy-egy ország, nép kultú- Központot és így a városban élő időseket
ráját, de az egészségmegőrzés, a beteg- és rászorulókat. Kérjük, segítsenek a munségmegelőzés témaköre is rendszeresen kánk elvégzésében, hogy méltó körülméelőkerül. A Gondozási Központ emellett
nyeket teremthessünk azoknak, akik erre
szívesen fogadja azokat a középiskolá- már önmaguk nem képesek.”
gadják, akik nagykorúak, de egészségi
állapotuk miatt napközbeni gondozásra
szorulnak. Bár a költségvetés igen alacsony, a központban folyamatosan dol-

PÉNZBELI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A Szentendréért Közalapítvány 3/2022. határozatával támogatta és befogadta a Gondozási Központ adománygyűjtési kezdeményezését. Kérik, hogy adományaikat a
Közalapítvány számlájára utalják. Szentendréért Közalapítvány számlaszáma: 11742087-20073857 | IBAN szám:
HU50 1174 2087 2007 3857 0000 0000
A közlemény rovatban kérik feltüntetni: „Gondozási Központ”.
A karitatív célokat szolgáló városi alapítvány az idén is várja
és hálásan köszöni a szentendreiek 1%-os felajánlásait!

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR A REFIBEN
A szentendrei Gondozási Központ autóvásárlásának támogatására jótékonysági vásárt szervez a Szentendrei Református Egyházközség a Szentendrei Református Gimnáziumban május 14-én, szombaton 8 és 12 óra között. A vásár
sikeres lebonyolításához a közösség tárgyi felajánlásokat
kér és vár, melyeket május 13-án 17 órától 20 óráig vesznek át a gimnázium aulájában. Ezek lehetnek feleslegessé
vált, de jó állapotban lévő, tiszta ruhaneműk (gyerek, női,
férfi), játékok, sporteszközök, konyhai és lakásfelszerelési
tárgyak, csecsebecsék, táskák, cipők és könyvek.

Új épületszárnnyal bővült az Izbégi Általános Iskola

doka a helyhiány volt,
a felső tagozaton több
tanterem is hiányzott, és
csak szükségmegoldásokkal (pl. a szűkös technika-, és rajzterem szolgált osztályteremként) tudták biztosítani a tanórákat. „Komoly összefogással, közel nettó
480 milliós beruházás valósult meg: az
együttműködési megállapodás a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a
Váci Tankerületi Központ
és Szentendre Város Önkormányzata között jött
létre” – tájékoztatott az
igazgató.
Pilis Dániel, alpolgármester és az izbégi körzet
képviselője
elmondta,
hogy Szentendre Város Önkormányzata az
együttműködési megállapodásban azt vállalta,
hogy gondoskodik a felső
iskola- és óvodaépület felől érkező csapadékvíz elvezetéséről, szükség esetén
a befogadó közművek bővítéséről, valamint az iskolaudvaron lévő kültéri játékok áthelyezéséről és felújításáról. A
kivitelezés során több, előre nem látható
megoldandó feladat merült fel. A város
több mint 22 millió forintot fordított a

megállapodásban vállalt és az utólag
felmerült költségek fedezésére.
A balesetveszély elkerülése és az építkezés miatt fákat, cserjéket kellett kivágni, de Hazai Attila főkertész vezetésével az iskola környezete is megújul:

a később (nyár folyamán) körzetükbe
költöző, beiratkozási szándékukat előzetesen bejelentő családok gyermekeit
is. Hozzátette, „minden szentendrei gyermek, aki hozzánk iratkozik, részesül a beruházás előnyeiből, hiszen megoldódnak
tanterem gondjaink. A
legújabb elvárásoknak
megfelelő környezetben
tanulhatnak ide kerülő
diákjaink, a felszabaduló
szaktantermeket visszaállíthatjuk funkciójuknak
megfelelő célra, feladatra.”
Az iskola fejlesztése
azonban nem áll itt meg.
Papp Gergely Tamás,
intézményvezető
azt
is elmondta, jövőbeni
fejlesztési tervük kere-

„Birtokba vétel” | Fotó: Bellai László

tében a tornacsarnok is
meg fog újulni, és reményeik szerint
külön ellátó szertárt is kap, illetve további tervük, egy külső tanterem és
iskolaszínpad kialakítása is. Végezetül
köszönetét fejezte ki a kivitelezőnek, a
fenntartó, Váci Tankerületi Központnak,
Szentendre Város Önkormányzatának, valamint a
szülőknek és a kollégáknak, akik az építkezés
hosszú hónapjai alatt türelemmel viselték a sokszor áldatlan állapotokat.
A fejlesztéssel kapcsolatosan Pilis Dániel, a
körzet képviselője hozzátette, a tornaterem hőszigetelése, amely mintegy
170 millió forintos projekt
lesz, várhatóan még az
idén elindul. Május 5-én
Gyerekek a tágas térben
a képviselő újra ellátoga-

tereprendezéssel, füvesítéssel, fásítással, cserjék ültetésével. A zöldterület fejlesztését az intézmény kéréseit
és igényeit figyelembe véve végezték
– úgy, hogy az a patak völgyének természetességével harmonizáljon. Ennek

során a korábban botlásveszélyes kavicsfelületeket is füvesítették.
Az iskola vezetőjét arról is kérdeztük,
miként érinti az iskola kapacitását a
bővítés, aki elmondta, a tanulólétszám
jelenleg 503 fő, a leendő elsősök három
osztályban, összesen 58 fő felvett tanulóval kerültek beírásra, és még várják

FEJLESZTÉS AZ IZBÉGI ÓVODÁBAN
Idén ősszel fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyílászárócsere indul meg az
Izbégi Tagóvodában – tájékoztatta lapunkat Pilis Dániel, a körzet képviselője.
A fejlesztésre az önkormányzat 66 millió forintnyi, uniós forrásból származó
támogatást nyert TOP Plusz pályázaton. Folyamatban van a tervezés előkészítése és a szükséges közbeszerzési eljárás megindítása, és a tervek szerint – az
óvoda igényeit is figyelembe véve –, az őszi beszoktatást követően indul meg a
kivitelezés, melynek befejezése 2023-ra várható.

tott az iskolába, ahol az igazgatóval, és
Császár Csilla Rita igazgatóhelyettessel
körbejárták az épületeket, áttekintve a
megoldandó feladatokat, mint például
az „A” épület pincehelyisége vizesedésének megszüntetése, a felső udvari
kerítés romos falának helyreállítása, valamint a „B” épület elhasznált bútorainak
és kopott padlófelületeinek cseréje. A
„C” épületben található ebédlő, befogadóképességének növelése érdekében
székcserére szorulna, mely problémára
az iskola a szülői munkaközösséggel közösen keresi a megoldást. Pilis Dániel azt
is elmondta, hogy látogatása során az új
épületszárnyba beköltöző gyerekekkel
is beszélgetett, akik az épület tágas és
világos tereinek örültek a legjobban.
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Ünnepélyes keretek között 2022. április 26-án átadták az Izbégi Általános
Iskola új épületszárnyát. A kétszintes
épületben négy tanterem és két fejlesztőterem kapott helyet, kiszolgáló
helyiségekkel, vizesblokkokkal, aulával,
fedett, zöldtetős előtérrel
és az akadálymentességi
követelményeknek megfelelően lifttel és szintenként akadálymentes
mosdókkal, összesen 787
négyzetméteren.
Lapunk
megkereste
Papp Gergely Tamás intézményvezetőt, aki elmondta, a munkálatok
2020
augusztusában
kezdődtek. A bővítés in-

Játszótérkörkép Szentendrén
A játszóterek nagyon fontosak a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. Anno
minden játszótér egyforma volt. Sokan nagy nosztalgiával tekintenek ezekre
az időkre, mások pedig örömmel üdvözlik a gyerekek számára jól használható
jelenlegi tereket.

14 —a téma

Kíváncsiak voltunk, hogy látják a helyzetet
azok, akiket elsősorban érint a téma, azaz a
szülők. A válaszokból hamar kiderült, nincsenek extra elvárásaik, egyszerűen csak
azt szeretnék, ha biztonságosan, megfelelő
feltételek mellett tudnának játszani kicsik
és nagyok.
Úgy tűnik, legnagyobb hiányosságnak az eszközök karbantartását látják, és szinte mindig
felmerül a vízcsap, a mosdó
és a napvitorla kérdése. A pelenkázó is sokat segítene adott
helyzetben – ha pedig van WC,
akkor már az is elférne. Szintén
jogos igény, hogy az anyák
védett környezetben tudják
megszoptatni a kicsiket. És bár
viszonylag sok játszótér van
Szentendrén, vannak területek, ahonnan igencsak messze
kell gyalogolni, hogy elérjünk
egyet. Egy vagy több kisgyerekkel ez egyáltalán nem olyan könnyű,
mint amilyennek tűnik. Ilyen a Vasúti Villasor környéke, ahonnan a legközelebbi
játszótér majdnem egy kilométer séta.
Az biztos, hogy a szentendrei játszóterek
dobogójának tetején a Pannónia-telepi Ericsson játszótér áll, ahol viszont szintén felmerül a mosdó hiánya. A nem reprezentatív
felmérésből az is kiderült, hogy a Czóbel

zök. Gyerekkorunkban mi miért voltunk boldogok egy hintával, egy rakéta mászókával,
homokozóval és egy csúszdával? Szentendrének remek adottságokkal rendelkező
játszóterei vannak, csak a karbantartásuk
nem megfelelő, és az adottságok nincsenek
megfelelően kihasználva. Egyébként ívóvíz

bejárások elmaradtak, de részemről a tenni
akarás nem csökkent, bár lassan kinövi a
gyerekem az aktív játszóterezős életkort” –
írta az Együtt a szentendrei játszóterekért
csoportot életre hívó Tarsoly Krisztina. A
csoport nagy előnye, hogy a szülők mellett
az illetékes tisztségviselők is tagok, így a
kommunikáció a felek közt gördülékenyebb. A játszótér használókat pedig arra kérik, hogy
ha meghibásodást tapasztalnak, írjanak az ugyfelszolgalat@
szentendre.hu címre, ugyanis
általában a jelzést követő másnapra az illetékesek igyekeznek
elhárítani a balesetveszélyt.
Bár ígéretet kapott Tarsoly
Krisztina az Ericsson játszótéren létesítendő mosdóra, ez
eddig nem valósult meg, pedig,
mint írja a „a közművek – saroktelek lévén – mindkét oldalról elFotó: szentendre.hu
érhetők. A Postáson ez kissé bovagy kút több helyen is van. Nekünk nagy nyolultabb, de nem megoldhatatlan. Mobil
kedvencünk volt a patakparti játszótér, fő- WC kialakítása számomra nem megoldás,
leg nyáron! Ugyan részben felújították, de
mert a többség egy toi-toi WC-be nem megy
egy-egy játéknak nem nagyon látom értel- be. Az épített mosdó és WC alapfeltétele a
mét. Én még egy csúszdát vagy hintát tettem Postás játszótéren annak körbekerítése,
volna. A Postásról nagyon hiányzik a WC és amire bár voltak ellenvetések a VSz nZrt.
egy homokozó, bár az, véleményem szerint
részéről, de én elengedhetetlennek tartom
a cicák egyik kedvenc helye lenne (mivel nyi- több szempontból is, akárcsak az éjszakára
tott). Sajnos az izbégin is hiába van letakarva zárhatóvá tételt. Amíg ezek nem valósulnak

parknál lévő játszóteret mindenki gyorsan
megunja.
Nagyon nagy hiányosság, hogy a mássággal élő gyerekek nehezen találnak megfelelő eszközöket a játékra. Egy érintett
édesanya szerint: „sokszor nem is kellenének nagy átalakítások, csak kisebb léptékű
kapaszkodók, több lépcső vagy egy-egy
plusz korlát, ami egy átlagos kicsit nem zavarna, mert egyszerűen ők nem használnák.”
Szintén gond, hogy a nagyobb gyerekekre
mintha nem gondoltak volna a tervezők,
nekik nem igazán van kikapcsolódási lehetőségük. Ilyen lehetne egy pingpongasztal,
kosárlabdapalánk vagy valamilyen ügyességi játék.
„Mi tesz boldoggá egy gyereket?” – fejtette ki
véleményét egy másik anyuka. – „Szerintem
nem feltétlenül a méregdrága játszóeszkö-

a mini homokozó, valahogy a cicák mindig
megtalálják. Javasolnék erre a kérdésre egy
kérdőívet összeállítani, úgy szerintem kön�nyebb lenne az észrevételeket összegyűjteni.”
A homokozók és a cicák nem kívánatos kapcsolatát sokan nehezményezték, amire a
megoldás az esti letakarás lenne. Persze
ehhez az is kell, hogy ahol erre lehetőség
van, az utolsónak távozó szülők meg is tegyék.
„A három legnagyobb, legnépszerűbb
játszótéren, Ericsson, Szegedi utcai (Bükkös-parti) és a Postás játszótéren óriási hiányosság a WC és a mosdó kérdése. Ezt az
illetékesek is belátták, de többnyire forrás
hiányra – és egyéb más indokokra is – hivatkozva sajnos ez idáig sem valósult meg
egyik játszótéren sem. Az elmúlt két-három
évben, amíg más volt a prioritás, a játszótér-

meg, addig nem is lehet a toalett kérdésén
gondolkodni” – írta levelében. Több szülő
is egyetértett azzal, hogy sok szempontból
fontos lenne a játszóterek bekerítése. „A civil szerveződést rendkívül fontosnak tartom.
Társadalmi munkával szebbé, jobbá, élhetőbbé tehetnénk a várost. Nem várhatjuk el,
hogy csak az önkormányzat tegyen a játszóterekért, nekünk, használóknak is tennünk
kell. Aki szeretne, csatlakozzon az Együtt
a szentendrei játszóterekért csoporthoz,
és ténylegesen tegyünk együtt azért, amit
szeretnénk elérni!” – részletezte végül, mi
pedig csak helyeselni tudunk.
Jó hír, hogy a baba-mama hintát – amiből
sokáig egy sem volt a városban – 2021-ben
két helyen is (Ericsson és Szegedi utca) felállították.
-zzs-

Hogy vannak a gyerekeink a járvány után?
Veszélyhelyzet, home office, online oktatás – az eltelt időszak rendesen
próbára tette a családokat. A mélyben munkálkodó problémák felerősödését
leginkább a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény munkatársai
érzékelik – Hurton Emese családsegítővel erről beszélgettünk.

elszigetelődés érzését, miközben az aktív
jelenlét – ez a ritkább sajnos – akár védőfaktor is lehet a gyerek számára. Gondoljunk bele, hogy az online oktatás mennyire passzív dolog volt! Huszonöt-harminc
gyerekkel, akik egyedül ülnek otthon a
számítógép előtt, hogy is lehetne más?!
Ráadásul egy működő iskola abban is
gyakran segít, hogy ellensúlyozza a gye-

lai közeg segítségével nyomon követjük a
történéseket.
A rendkívüli helyzettől függetlenül is azt
érzékeli az ember, hogy az utóbbi időben
romlott a gyerekek pszichés állapota –
sok a magányos, magába forduló fiatal.
Vagy rosszul gondolom?
Alapvetően igaz, és azt hiszem, ennek elsősorban az iskola az oka – nagyon sok

rek családi hátrányait: van szociális kapcsolata, sikereket élhet meg, sokféle im-

az elvárás, nagyon magasak a követelmények. A gyerek folyamatos tréningben van:

hogy mérhetően megnőtt a mentális
betegségek száma. Ők azok, akik nem
találják a közegüket, nehezen találnak
vissza az iskolai kapcsolataikhoz; hozzászoktak az online tanuláshoz, amihez az
ágyból sem kell kikelni. Közben az iskolák
jó részének megmaradtak az irreálisan
magas elvárásai, ami sokszor erős frusztrációval járt. De volt más is: felerősödtek
és elmélyültek a tanár-diák konfliktusok,
amiket offline módban könnyebben kezelt mindkét fél.
Ehhez társul a kamaszkor érzékeny időszaka.
Aminek egészséges „túlélését” az online
térben való lét nem igazán segíti. Régóta
tudjuk, hogy például a Facebook pas�szív használata – ez jellemző leginkább
a gyerekekre – növeli a depressziót, az

pulzus gazdagítja. Összességében tehát
azt gondolom, kikészítette a gyerekeket
a távoktatás.
Amit – ha jól sejtem – nem mindig tudott
ellensúlyozni a család.
Sőt, jelentősen megnőttek a szülők közötti
konfliktusok – mindig is sok volt a válással kapcsolatos probléma nálunk, amit a
szokatlan helyzet csak felerősített. Érdekes, hogy – tapasztalataink szerint – nem
a szerény anyagiak között élők esetében,
hanem szinte mindig a jómódú családok
körében jelentkeznek a feszültségek.
Ezekben a szituációkban jellemző, hogy
elhanyagolják a gyerekeket, akik erre
szélsőséges viselkedéssel reagálnak. Mi
ilyenkor jogi, pszichológiai támogatást
tudunk nyújtani, arra fókuszálunk, hogy a
gyerek továbbra is járjon iskolába, az isko-

általánosban rögtön a középiskolai felvételire kell készülni, ha oda eljut, akkor már
készülhet is az érettségire. Közben pedig
rengeteg kudarc éri, mert hiába teljesít
folyamatosan, egy jó suliba manapság
nagyon nehéz bekerülni.
Régi probléma az is, hogy nagyon sok fiatal egyre inkább az online térben él – a
megengedő módon nevelő szülők később
óriási küzdelmet folytatnak az így felnövő
gyerekkel. A játékfüggőség az eltelt időszakban felerősödött, hiszen a szülők így
próbálják kompenzálni az elmaradt programokat.
Persze a kamaszkorban már nem „csak” a
családi problémákat tükrözi vissza a gyerek – ez egy érzékeny időszak, rengeteg
külső hatással, amit nem mindenki tud
egészségesen feldolgozni.
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Eddig nem tapasztalt, rendkívüli helyzetbe kerültek a családok az eltelt két évben:
a vírusveszély miatt hosszú hónapokig
négy fal közé szorult felnőtt és gyermek; a
szülők home office-ban, a gyerekek online
oktatásban. Milyen új problémákat hozott
felszínre az összezártság, a szociális kapcsolatok hiánya?
A mi fő információforrásunk az iskola és
az óvoda, így az online oktatás időszakában értelemszerűen kevesebb jelzést
kaptunk tőlük a lehetséges problémákról.
A nyitás után viszont megnövekedtek a
bejelentések, főként a családon belüli erőszak, bántalmazás, elhanyagolás
megjelenéséről. A mai életmód nem arról
szól, hogy a család egész nap együtt van,
hanem mindenki csinálja a dolgát a maga
helyén. Ez a szokásrend borult meg a vírus okozta bezárásokkal. Érdekes viszont,
hogy a feszültségeket nem elsősorban a
gyerekekkel való plusz foglalkozás terhe
okozta, hanem a háztartás ellátása, vagy
a home office – ha nincs hova kilépni a
napi rutinból, akkor könnyebben elszabadulnak az indulatok.
A háztartás és a home office nehézségeivel a szülőknek kellett megbirkózniuk, de
mivel néztek szembe a gyerekek?
A szociális kapcsolatok beszűkülése főként a kamaszok életminőségét rontotta.
Országos jelenség, de mi is érzékeljük,

Hurton Emese | Fotó: Deim Balázs

A Szentendrén élő családok problémái,
konfliktusai nyilván nem egyediek.
Annyiban talán igen, hogy erről a városról
senkinek nem az jut eszébe, hogy szegények is élnek benne, pedig az ebből
fakadó gondok itt is megtalálhatók. Ha
a szülők energiájának nagy része az élet
puszta fizikai fenntartására megy el, akkor – bár nem törvényszerű, de – az otthon
elhanyagolt gyerekkel gondok lesznek az
iskolában: nem érzi a kötelezettségeit,
csavarog, cselleng. Volt szó arról, hogy
nagyon gyakori a szülők közti konfliktus:
emiatt a gyerek iskolai teljesítménye jelentősen romlik, és bizony előfordul, hogy
megjelenik a szerhasználat, kamaszoknál
a deviáns viselkedés. Ilyenkor nagyon fontos, hogy – az iskolával összefogva – be
tudjunk avatkozni, hogy segíthessünk.
A szomszédban dúló háború egyelőre
valamifajta megfoghatatlan fikció szá-

mukra, vagy valós probléma, olyan, ami
a mindennapokat is befolyásolja?
Számomra a szentendreiek reakciója nagyon érdekes: elképesztő módon összefogtak az itt élők. Talán soha nem mutatkozott
még ilyen nagyfokú segítőkészség: ruhák,
élelmiszer, tisztálkodási szerek tömege érkezett hozzánk, de számos esetről tudunk,
amikor a menekült családokat befogadták
a saját otthonukba, ingyen és bérmentve
adták oda a lakásukat, segítettek munkát
keresni, vagy hogy gyakran a szomszéd vitte őket óvodába, iskolába. Ez a nagyfokú
civil összefogás csodálatos dolog! Egyelőre
semmi negatív visszajelzés nincs az iskolák
részéről, hogy esetleg probléma lenne a
beilleszkedésükkel. A családok nagy százaléka egyébként vissza akar térni az otthonába, amint ez lehetséges. Más szempontból viszont hamarosan jelentkezni fognak a
megélhetés gondjai, hiszen már most érez-

hetők a gazdasági nehézségek, az áremelkedés, a drágulás – nőni fog a szegénység
és az ebből fakadó feszültségek.
Önök főként a problémás családokkal,
gyerekekkel találkoznak – ha országos
viszonylatban nézzük, Szentendre hol
helyezkedik el egy képzeletbeli problémarangsorban?
Azért Szentendre egy jó, mondhatni, átlagon
felül jól szituált város. Rendezett körülmények közt élő középréteg uralja, lakóinak van
munkájuk, a gyerekek iskolába járnak – persze ahogy mondtam, itt is élnek szegények.
De nem ez utóbbi, hanem főként a modern
élet problémái dominálnak, mint például a
stressz, vagy az ingázás. És hogy ne csak a
rosszról legyen szó: tény, hogy rengeteg család számára pozitív hatással bírt a karantén: a
megnőtt „közös idő” nagyon nagy erőt adott,
támogatva, segítve ezzel a gyerekeket.
-ka-

Mindent a fiatal művészekért!
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Tardy Annával, a MANK ügyvezető igazgatójával az ÚjMűhely Galériában
találkozom Szentendre Fő terén, ahol idén áprilisban helyet kaphatott a MANK
Grafikai Műhelye is, amely sok fiatal és szentendrei művésznek ad lehetőséget
a munkára és a bemutatkozásra.

Egykor ugyanebben az épületben működött a Szentendrei Grafikai Műhely is,
amely a hetvenes- nyolcvanas években
élte virágkorát. Mennyiben fogja helyettesíteni az új műhely a régit?
A Szentendrei Grafikai Műhely jogutódlással a Ferenczy Múzeum hatásköre
alá került, ott van ennek az örökségnek
a gyűjteményi része és ott él tovább a
grafikai műhely is. Az, hogy fizikailag az
épület nálunk van, számunkra szerencsés
adottság, de jogilag ez a két szál elválik egymástól. Maga az épület, ahol vagyunk, azonban mindenképpen reflektál
a város művészeti hagyományaira, és arra
is, hogy Szentendre vérbeli kereskedőváros volt. Ennek a szellemiségét is tudták
az itt dolgozó művészek kamatoztatni,
mert az elkészült grafikákat rögtön el
lehetett adni.
A Ferenczy Múzeumnak a grafikai műhe-

umnak. Azt tekintjük feladatunknak, hogy

is célul tűztük ki, hiszen közönség nélkül

lye éppen most szűnt meg, és ez kiváltott
a városban némi vitát. Önök mit gondolnak erről?
Azt, hogy megszűnt-e, vagy más formában
működtetik-e tovább, arról az igazgató urat
kell megkérdezni. Hogy mi grafikai műhelyet nyitottunk, az ettől teljesen függetlenül történt. A MANK-nak egészen mások
a funkciói és a feladatköre, mint a múze-

a kortárs alkotókat, művészeket segítsük
mindazzal, amivel csak tudjuk. Ennek nagyon fontos része, hogy legyen hol alkotniuk. Erre tartjuk fenn a művésztelepet, erre
vannak az alkotóházak. Nagyon fontos az
ösztöndíj-programunk is, ami az egyetlen
olyan eszköz, ami anyagi segítséget nyújthat a fiatal művészeknek, illetve kiállítások,
bemutatkozási lehetőségek szervezését

nem érdemes alkotni. De legalább ennyire
fontos, hogy hozzájussanak speciális eszközökhöz és olyan különleges körülményeket is biztosítsunk számukra, amelyek
lehetővé teszik az alkotó munkát. Otthon
biztosan nem tudnak szerigráfiákat készíteni, tűzzománcot égetni. Ezért nagyon
fontos számunkra, hogy ezt a műhelyt létre
tudtuk itt hozni.

Tardy Anna, ügyvezető | Fotó: Deim Balázs

művészekkel eléggé. Érez-e ebben némi
igazságot?
Én csak arra tudok reflektálni, ami minket érinthet, és mi igen nagy figyelemmel
vagyunk az itt alkotó művészekre. Senki
nem kényszerített például bennünket arra,
hogy Szentendre örök vonzásában címmel
a városban alkotók képeiből szentendrei
tematikájú műveket állítsunk ki. Azért tettük, mert belső igényünk van erre. Nincs
olyan év, és nincs olyan fenntartásunkban
lévő galéria, ahol ne lenne szentendrei
kiállító. Az egyetlen fájdalmunk az, hogy
csak tizenkét hónap van egy évben, mert
ha több lenne, akkor még többet tudnánk
őket szerepeltetni. Tehát ami a mi lehetőségeinkből kitelik, azt hiszem, megtesszük. Nem megfelelési kényszerből,

hanem mert elképesztően izgalmas, és
figyelemre méltó az, ami itt kibontakozik.
Nem tudok annál nagyobb büszkeséget
mondani, mint hogy Balogh Laci bácsi
nálunk ünnepelte a születésnapját és láthattuk, milyen hihetetlen tömeg fogadta
és milyen szeretet vette őt körül. Fantasztikus dolog volt az ő történeteit meghallgatni, ahogy óriási boldogság volt Jávor
Piroska kiállításának is helyet adni. Mi itt,
ezek között a szentendrei hagyományok

Voltak-e olyan ingatlanok, amelyek átkerültek az MKA alá?
Nem, az ingatlanok a MANK tulajdonában
maradtak.
A kormány határozatot hozott arról is,
hogy az Magyar Művészeti Akadémia és
a MANK művészeti ösztöndíjrendszere a
Magyar Kultúráért Alapítványhoz kerül.
Ez hogyan érinti a gyakorlatban önöket?
Az ösztöndíjforrás került át a minisztériumtól az MKA-hoz, de a forrás kezelése

Szentendre örök vonzásában című kiállítás megnyitója | Fotó: alkotomuveszet.hu

között élünk, és magától értetődő, hogy
odafigyelünk erre, és megpróbálunk minden lehetőséget kihasználni Szentendre
népszerűsítésére.
A MANK-nak korábban is nagyon erős
törzsközönsége volt. Ez megmaradt, vagy
megváltozott mostanra?
Van, természetesen egy törzsközönség,
de kiállításról kiállításra változik azoknak
a köre, akiket be lehet vonzani. Nagyon izgalmas látni, hogyan válik el, vagy hogyan
lehet összefűzni azokat a nézőket, akik kifejezetten a szentendrei húzónevekre kíváncsiak, illetve hogyan vonhatók be egy
pályakezdő fiatalnak az önálló kiállítására.

nálunk maradt. Korábban ezt az összeget
az Emberi Erőforrások Minisztériuma kapta
meg, amíg ő volt a tulajdonosunk, és a minisztérium adta oda a MANK-nak. Most az
államkasszából az MKA kapja meg, és ők
adják át nekünk, az ösztöndíjakat kezelni,
az ösztöndíjasoknak segíteni, illetve jogilag szerződni, és pályáztatni, azt továbbra
is nekünk kell.
Mégis érdekes abból a szempontból,
hogy ez mit jelent az önök számára, milyen változásokat hozhat?
Egyféle változás volt, mégpedig az ösztöndíjak tekintetében: az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy ahol megosz-

Mi azt szeretnénk, ha egyik erősítené a másikat. Kifejezetten úgy állítjuk össze az éves
programunkat, hogy a szakma krémje jelen
legyen, de kapjanak a fiatalok is lehetőséget a bemutatkozásra.
Változás történt a MANK életében, hiszen
tulajdonosváltással a Magyar Kultúráért
Alapítvány (MKA) fennhatósága alá kerültek. Miért volt erre szükség?
Az állam kulturális portfóliójában száznál
több cég van, és az, hogy ezeknek az elhelyezését hogyan szervezte a minisztérium,
és hogy hogyan születtek ezek a döntések,
arról kizárólag ők tudnak nyilatkozni. Valójában ez a szakmai munkában nem jelent
gyökeres változást. Ha megnézi valaki az
elmúlt év és az idei év programját, akkor
nem fogja észrevenni, mikor történt a tulajdonosváltás.

tott díjakról határozott a kuratórium, ott a
megosztottan díjazottak egész ösztöndíjat
kaptak. Tehát ilyen módon nőtt az ösztöndíjasokra fordítható keret.
A kormányhatározatban az is szerepel,
hogy 2022-ben az MKA 12 725 660 000
forint többletforrást kap. Mennyi jut ebből
a MANK-nak, és milyen terveik vannak az
elköltéséről?
A MANK a 2022 évet ugyanakkora forrásból
tervezte meg, mint az elmúlt években. Az
Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban
pedig kizárólag az alapítvány kuratóriuma
tud felvilágosítást adni.
Nem kaptak többletforrást?
Az idei évben eddig nem. Az előző években
voltak a kormányzattól érkező megbízások
egy-egy szobor felállítására, vagy egy-egy
pályázat meghirdetésére, de ez az elmúlt
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Ki kapcsolódhat be az itteni munkába,
van-e valamilyen feltétele ennek?
A Grafikai Műhelynek van egy művészeti
vezetője. Mi magunk nagyon sok mindenhez értünk, de azt szeretnénk, hogyha a
művészet dolgában a művészek közössége döntene. Ilyen módon az ösztöndíjainkat is olyan kuratóriumok bírálják el, és
ítélik oda, ahol kizárólag csak a szakma
képviselői ülnek. Ugyanez igaz a grafikai
műhelyre is. Szentendrén mindenki ismeri
Bereznai Pétert, ő az, aki személyében viszi
a hátán a szentendrei hagyományokat, hiszen a régi Szentendrei Grafikai Műhelynek
is oszlopos tagja volt, fantasztikus grafikusművészünk. Az ő kezébe adtuk a műhely irányítását, tehát ő dönti el, ki az, aki
művészileg érdemes erre. Természetesen,
nekünk is vannak szempontjaink, például, hogy a fiatal, pályakezdő művészeket
támogassuk. Ezért a Régi Művésztelepen
alkotók mellett a hozzánk ösztöndíjjal
kapcsolódó alkotók kapnak térítésmentes lehetőséget arra, hogy a műhelyben
dolgozzanak. Ez az úgynevezett „Derkós
csapat”, vagyis a Derkovits-ösztöndíjban
részesülő csapat, amely 26 fő. A MANK
keretén belül működik az a szakmai kuratórium is, amely az ösztöndíjról dönt, mi
pedig a MANK infrastruktúráját igyekszünk
úgy az ösztöndíjasok köré rendezni, hogy
azt a maximum három évet úgy tölthessék
el, hogy érdemben segítsük a pályakezdésüket.
Van kapcsolatuk az új művészteleppel?
A régi művésztelep a mi fenntartásunk alá
tartozik, de az új, önkormányzati művészteleppel ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot.
Amikor újra nyitottuk ezt a galériát már
ÚjMűhely Galéria néven, akkor ez a régi
és az új művésztelep alkotóinak közös,
csoportos kiállításával együtt történt. Ettől függetlenül nem lehet nem tudomást
venni arról, hogy csodálatosabbnál csodálatosabb alkotók vannak az új művésztelepen is.
Közben hallatszanak olyan hangok is,
hogy nem foglalkoznak a szentendrei
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években történt, idén ilyen még nem volt.
Sőt, egy kevéssé csökkent a keretünk, miközben megmaradt a munka intenzitása.
Ezt azért is tartom fontosnak, mert büszke
vagyok arra, hogy forrásnövekmény nélkül születtek meg ezek az eredmények.
Persze, nem szabad elfelejteni, hogy ez itt
Szentendre. Mindezt nem tudnám négyszer ennyi pénzből sem megvalósítani,
ha nem egy mindennél fantasztikusabb
csapat állt volna itt össze a szentendrei
központunkban.
Nemrég nyílt meg a „2057 – Személyes
utópiák” című kiállítás, amely fiatal alkotóművészek legkiválóbb pályázati alkotásait mutatja be. Miért ezt a jövőbe vezető
témát választották?
Minden évben próbálunk valami olyat kitalálni, ami aktuális és generációsan meghatározó. Kifejezetten a fiatal művészek
megszólítása a célunk, immár negyedik
alkalommal írunk ki pályázatokat számukra. Volt hogy a játék, volt hogy a tér és idő
kapcsolatáról kérdeztük őket, tavaly az
emberi és a szociális kapcsolataink előttünk álló változásairól. Amikor az ember
elkezd ezzel foglalkozni, akkor is a jövőről
gondolkodik, a föld jövőjéről, a következő generáció élethelyzetéről. Ezt akartuk
egy kicsit meghosszabbítani, kiterjeszteni
ezzel az új témafelvetéssel. Amikor az év
elején kiírtuk a pályázatot, még nem tudtuk, hogy ennek olyan aktualitása is lesz,
hogy időközben még egy másik fenyegető körülmény is bekövetkezik, a háború,
amitől még szorongatóbbá válik a jövőről való gondolkodás. Mondhatom, hogy

nagyon-nagyon izgalmas, igen sokszínű
anyag jött össze, olyasmi, ami előre egyáltalán nem volt megjósolható.
Ez mit jelent?
A múltban, amikor a jövőről gondolkodtunk, futurisztikus repülő autók képe jelent
meg. Most viszont egészen más tapasztalatok kerültek előtérbe. Rengeteg kiállítási anyagban, igen sok pályaműben jelent
meg a magány, az egyén és a közösség
viszonya, a társadalom, mint minket körülvevő szövedék, és a benne élő egyénnek
a funkciója. De természetesen a tárgyi és
a természeti környezet is ugyanúgy megjelent nagyon sokszínű módon, és értem
ezt a műalkotások sokféle megjelenési
formáira is, hiszen van köztük klasszikus
táblakép, illetve a virtuális valóságban
megszülető, csak a telefon képernyőjéről
látható műalkotás.
Mennyire látják ezek a művészek reménytelinek, vagy sötétnek a jövőt, mi az összkép, ami kirajzolódik ebből?
Ezt mindenki döntse el maga, ha látta a
kiállítást, ezt nem szeretném értékelni.
Már csak azért sem, mert nagyon függ
a személyiségünktől, az aktuális hangulatunktól, hogy épp mit látunk meg egy
műalkotásból. De azt bizton mondhatom,
hogy vannak nagyon fontos alkotások ezen
a tárlaton, olyanok, amelyekre sok év múlva is emlékezni fogok.
Akkor úgy kérdezem, mennyire látja másképp a mostani művészgeneráció a valóságot, mint a korábbi?
Nagyon érdekes összehasonlítani az itteni
szentendrei nagy generáció fiatalkori al-

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA SZENTENDRÉN –
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS
2022. JÚNIUS 4. SZOMBAT 10:00

Kálvária domb, Trianon-emlékmű
A megemlékezés programja:
Beszédet mond Fazakas Miklós,
Zilah város alpolgármestere
Ünnepi műsor:
Pál Lajos harmonikaművész és tanítványai –
Dalok a Kárpát-medencéből
Koszorúzások
Közreműködik az MH SZHTP zenekar
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kotásait, és a mostani generációhoz tartozó fiataloknak a munkáit. Értelemszerűen
alapvetően változott meg a politikai környezet, a társadalom a 60-70 évvel ezelőttihez képest, és ez a gyökeres változás ott
munkál az alkotásokban. Az is látszik, hogy
a mostani fiataloknak olyan problémarendszerrel kell megküzdeniük, ami teljesen
ismeretlen volt akár tíz évvel ezelőtt is. Hiszen mindannyiunk zsebében van egy professzionális fényképezőgép, ami azt jelenti,
hogy képek milliárdjai születnek naponta.
Ez olyan kihívás a vizuális művészet számára, amire minden nap választ kell keresni.
Hol, hogyan jelenik meg a MANK a nagyközönség számára?
Nem múlhat el év fesztivál nélkül. Túlzás
nélkül mondhatom, hogy az év fénypontja számunkra a „Szentendre Éjjel-Nappal
Nyitva” keretében megrendezett ArtKert
Összművészeti Fesztivál. De idén is saját
udvarral jelentkezünk a Kapolcsi Művészetek Völgyében, év közben pedig, amikor
csak alkalmunk adódik, különböző kísérőprogramokat szervezünk éppen aktuálisan
futó kiállításainkhoz. Úgynevezett városi
sétákat is szervezünk, és ennek keretében
a művésztelepet is kinyitjuk, a műtermeket látogathatóvá tesszük. Ezek a városi
séták nemcsak azért izgalmasak, mert
személyes találkozásokra adnak alkalmat
a művészekkel, hanem mert annyi érdekes
és izgalmas történetet lehet megismerni.
Olyan hihetetlen részleteket tudhatunk
meg a városról, amelyek az itt élőknek is
érdekességeket, újdonságokat jelentenek.
Rist Lilla

A mélység titkai – pop-up kiállítás
2022. május 19-én, Budapesten a Festetics palotában lesz látható Farkas
Zsófia szobrászművész és más szentendrei művészek Fényévek című pop-up
kiállítása. A Lakástárlat Alapítvány támogatásával megrendezésre kerülő
egyestés rendezvényt jazz-muzsika, és fényfestés színesíti.

casting-technika, amikor elkészí-

hutázással, azaz üvegfújásos technikával alkot, én viszont egy egész másféle technikára találtam rá, amit teljesen
kezdő szintről kellett elsajátítanom. Ez
az úgynevezett villanykemencés vagy

tem a szobor modelljét, és ebből
formálok egy negatív mintát. Ezt a
mintát töltöm meg aztán különféle
törött üvegdarabokkal, ami végül
bekerül a kemencébe, ahol furcsa,
előre kiszámíthatatlan mintázattal
olvad össze. Aránylag vastag, tömör
üvegszobrokat hívott ez a technika,
amire én magam is rácsodálkoztam,
mert a korábbi munkáimban inkább
mozgalmasabb, szinte élő formákra törekedtem. Ezekben az alkotásokban nem a külső forma izgatott
igazán, hanem az, ami belül, tőlem
szinte függetlenül, véletlenszerűen született. Ennek talán az van a
mélyén, hogy ötven éves koromra
elkezdtem máshogyan látni. Régen
a formák vonzottak, aszimmetrikus
szobrokat készítettem, amelyek
minden szögből másképp látszanak. Üvegből inkább középpontos,
szimmetrikus alkotások születtek, mert a
dolgoknak a mélye kezdett érdekelni. Az
a felismerés született meg ebből, hogy
ami bent van, az legalább annyira érdekes, mint ami kívül.”

A Lakástárlat Galéria, mint mecénás
A Fényévek című kiállítás nem jöhetett
volna létre a szentendrei Lakástárlat
Alapítvány támogatása nélkül. Az eredeti elgondolás szerint lakásba visznek
el és állítanak ki az otthon tárgyai közé
művészeti alkotásokat. Az elképzelést,
a sikeresen működő koncepciót a pandémia átmenetileg megakasztotta, és
ekkor létrejött a Lakástárlat Galéria a
Kucsera Ferenc utcában. Farkas Zsófia
korábbi bronz, alumínium és poliuretán
szobrait nagy sikerrel mutatták be, így
nem volt kérdés, hogy amikor a művésznő üvegszobrokkal kezdett foglalkozni,
rögtön mellé álltak, sőt szponzorálják is
a munkáit, ami azért fontos, mert enélkül ezek az alkotások nem jöhettek volna
létre. A mostani Fényévek című kiállítás
azonban nemcsak az üvegszobrok miatt

fontos, hanem azért is, mert több más
szentendrei festő-, és fotóművésznek ad
bemutatkozási lehetőséget. Ráadásul a
Lakástárlat – szokásához híven – megint
kilép a szokványos, megszokott térből.
A kiállítás Budapesten a Festetics Palota
barokk termeiben zajlik majd, így vélhetően extra élményt fog nyújtani a barokk
pompa és modern kortárs stílus együttes
megjelenése. Nem mellesleg ez lesz az
első budapesti kiállítása a Lakástárlatnak,
ahol még szélesebb közönség ismerheti
meg a szentendrei művészek munkáit.
Az alkotások témája mindenütt a fény, és
mivel 2022 a nemzetközi üveg éve, ezért
most rácsodálkozhatunk, mit láthatunk
meg a fény által, vagy az üvegen át.
Több mint húsz képzőművész, festők és
fotográfusok válaszoltak a fény hívószó-

ra megvalósuló kiállításra: Aknay János,
Alattyáni István, Andrelli Pap J. György,
Baksai József, Barakonyi Zsombor, Bereznai Péter, Bihon Győző, Deim Balázs,
ef Zámbó István, Gulyás Andrea, Jávor
Piroska, Kárpáti Tamás, Lehoczky Krisztina, Martin Henrik, Nagy Kriszta, Rákossy Anikó, Sz.Varga Ágnes Kabó, Szondy
Dalma, Szőke Lili, Yorgos Tzortzoglou,
Vincze Ottó
„A pop-up kiállítás Farkas Zsófia üvegszobrainak Fényévek című koncepciójából
indult és szélesedett ki képzőművészek
közös kiállításává” – írta Máthé Andrea,
a tárlat kurátora.
A szervezők szeretettel várnak minden
érdeklődőt május 19-én csütörtökön 18
órakor Budapesten a Festetics palotában (Pollack Mihály tér 3.).

19 — kultúra

Szokatlan, izgalmas technikával készültek Farkas Zsófia, szobrászművész üvegszobrai. Ebből az anyagból
sokféle, gyönyörű tárgyat el tudunk
képzelni, de hogy szobor is készülhet belőle, arra kevésszer gondolunk.
Pedig lehetséges, és az alkotót régóta vonzotta ez a csodálatos anyag
és ez a még soha nem próbált technika. Eddig főként bronzból, alumíniumból, műanyagból készültek az
alkotásai, és a váltással nemcsak a
megmunkált matéria változott, hanem valamiképpen ő maga is.
„Már sokkal korábban megragadott
az üveg, gyönyörűnek találtam, szerettem volna ezzel az anyaggal is
dolgozni, de eddig nem volt rá lehetőségem” – meséli. – „Kezdetben
más hatások jöttek, más irányba
vitt az utam, és csak néhány évvel ezelőtt vetődött fel újra, hogy
milyen jó volna ezzel az anyaggal
dolgozni. Akkoriban rátaláltam egy kis
Somogy megyei településre, Bárdudvarnokra, ahol már 31 éve működik egy
nemzetközi üvegművészeti alkotótelep.
A művészek többsége itt úgynevezett

KON C E RT
BARLANG
Dunakorzó 18.
www.szentendreprogram.hu
május 13. péntek 20:00
30 FOK ÁRNYÉKBAN ÉS MAGÁCSKA
30fok árnyékban: „Kreatív, a
művészetért rajongó fiatalokból álló zenekar vagyunk.
Mindannyiunkat különböző
zenei stílusok mozgatnak meg,
amit a dalaink is tükröznek,
hangzásunk hol pop-rockos,
hol jazz-es vagy alternatív
folk-os.”
Magácska: „Egy-egy általunk
is megélt teljesen hétköznapi
élményről – nem ritkán férfi-női
kapcsolatokról – van szó a dalokban nem szokványos megvilágításban. Talán van benne
egy kis csavar, vagy nincs és az
egész csak egy emlék befőttesüvegbe zárva.”

20 — programajánló

május 14. szombat 19:00
ÉNEK A HATÁRTALANRÓL
Tímár Sára Junior Príma díjas
szentendrei énekesnő ezúttal
legújabb műsorát mutatja be
a májusi Népzenei Műhelyben.
Utána vonós táncház lesz tánctanítással.
május 20. péntek 20:00
KETTŐ KETTŐ TÁNCZENEKAR
Az idén 18 éves instrumentális ska-jazz zenekar állandó
visszatérője a Barlangnak, nyári
koncertjeik mindig alkalmat adnak az ünneplésre, és garantáltan táncra bírják a közönséget.

A legforróbb jamaicai slágerek
(az ezerkilencszázhatvanas
évekből), mindannyiunk kedvenc filmzenéi és számtalan
egyéb zenei csemege szólalnak meg a Szentendréhez ezer
szállal kötődő bandától.
május 28. szombat 11:00 és
15:00
A HISZTIS KIRÁLYKISASSZONY
Van, hogy néha nem pakolod el
magad után a játékaidat vagy a
ruháidat? Vagy semmi kedved
a szüleid uncsi barátainak
köszönni? Vagy csak jobb
szeretnél benyomni egy tábla
csokit vagy gumicukit mint az
ebédet? Mint sok más gyereknek, mesénk királykisasszonyának is sokszor meggyűlik a baja
az apukájával. Boldizsár király
bizony nem nézi jó szemmel
kislánya viselkedését, és elküldi szerencsét próbálni. Tarts
velünk ebben a kalandban az
Óperenciás-tengeren túlra!
Lesznek tündérek, lidércek,
ördögök, hippogriffek, és ha
jól figyelsz, még lehet, hogy
egy kutyus is a nyomunkba
szegődik.
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.szentendreiteatrum.hu
május 25. szerda 18:00
HIDAS JUDIT ÉS KÁRÁSZ ESZTER ZENÉS IRODALMI ESTJE

K I ÁLL Í TÁS
MANK GALÉRIA
Bogdányi utca 51.
www.alkotomuveszet.hu
2022. április 27 – június 11.
2057 – SZEMÉLYES UTÓPIÁK
35 év alatti művészek kiállítása.
ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
április 8 – május 14.
SZENTENDRE ÖRÖK
VONZÁSÁBAN
Szentendrei városképek. Kortárs válogatás.
május 18 – június 18.
A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK
ORZSÁGOS EGYESÜLETE FOTÓMŰVÉSZETI TAGOZATÁNAK
KIÁLLÍTÁSA
Csoportos fotóművészeti
kiállítás.
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
február 25. – május 29.
ÜVEG HAT FŐRE
A kortárs hazai üvegművészet
erős középgenerációjához tartozó, komoly hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkező
hat alkotóművész, Borkovics
Péter, Hegyvári Bernadett,
László Kyra, Melcher Mihály,
Sipos Balázs, Smetana Ágnes
mutatja be munkáit. Kurátor:
Bodonyi Emőke.
május 14. szombat 17:00
MÚZEUMI MESÉK 18+: SZÉT –
ÖSSZE
Nagy Luca meseterapeuta
önismereti foglalkozása felnőtteknek a Melkovics Tamás
kiállításához kapcsolódóan.
május 28. szombat 15:00
FINISSZÁZS: ÜVEG HAT FŐRE
15:00 – 21:00 Üvegtechnikai
bemutató Herczeg István üvegtervező – iparművésszel.
17:00 Tárlatvezetés Hegyvári
Bernadett és Szmetana Ágnes
üvegművészekkel és Bodonyi
Emőke kurátorral.
KOVÁCS MARGIT KERÁMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
2021. június 17.-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA
KIRÁLYNŐJE
A hét minden napján (hétfőtől –
vasárnapig), 10:00 és 18:00 óra
között látogatható.
PIRK JÁNOS MÚZEUM
Bogdányi utca 34.

2022. MÁJUS 31. 18 ÓRA

2021. június 17.-től
PIRK JÁNOS ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS
„Pirk János páratlan életművet
hagyott maga után. Ez a drámai
életmű csak a legnagyobbakhoz mérhető: Mednyánszky,
Egry, Tornyay-Németh Lajos,
a közelmúlt legkiválóbb művészettörténésze azt mondta:
Pirk akvarellben verhetetlen.”
(Deim Pál)

Megtekinthető péntek, szombat, vasárnap 12–18 óráig, a
teátrumi előadások napjain
18–21 óráig.
KMETTY MÚZEUM
Fő tér 21.
2021. november 12. –
2022. november 13.
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK
KERESŐ 2.0. – Fókuszban a
tájképek
Kurátor: Bodonyi Emőke.
május 27. péntek 18:00
MÚZEUMI MESÉK 18+: NYÍLJ
MEG!
Önismereti foglalkozás felnőtteknek Nagy Luca meseterapeutával a Kmetty János – Az
örök kereső 2.0 – fókuszban a
tájképek c. kiállításhoz kapcsolódóan.
VAJDA MÚZEUM –
IKON KIÁLLÍTÓTEREM
Hunyadi utca 1.
www.muzeumicentrum.hu
április 8. – június 5.
THE ORBITAL STRANGERS
Aknay Csaba és Kotchy Gábor
alkotópáros kiállítása. Kurátor:
Kopin Katalin.
május 15. vasárnap 10:00
CSALÁDI NAP a Fény világnapja alkalmából: fénykísérletek 6
éves kortól 99 éves korig
A kiállítás megismerése után
a Vajda Múzeum kertjében a
fényképezés hőskorához kapcsolódva izgalmas fénykísérleteket végzünk. Mi az a sötétkamra? Hogyan lehet a fénnyel
írni? Kreatív fényképkészítési
gyakorlatok 6 éves kortól.
CZÓBEL MÚZEUM
Templom tér 1.
www.muzeumicentrum.hu
2021. október 30. –
2022. október 30.
KÉT PALETTA: Czóbel Béla –
Modok Mária
Kurátor: Muladi Brigitta
A kiállítás csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között
tekinthető meg.
május 13. péntek 14:00
SZENIOR PÉNTEK 55+
Havonta ismétlődő kalandos
utazás Dr. Zám Mária művészet- és táncterapeutával.
A művészetterápiás foglalkozásokon a kiállítások megtekintése után a szabad alkotóenergiákra alapozva lehet rajzolni,
festeni, irodalmi alkotásokat
felfedezni, akár táncolni, vagy
csak élvezni a zenét és az
alkotás örömét. A programra
regisztráció szükséges: regisztracio@muzeumicentrum.hu
MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi utca 32.
www.muzeumicentrum.hu
március 24. – június 26.
EGÉSZ ÉLETEMBEN HAZUDTAM
Puklus Péter kiállítása. Kurátor:
Kigyós Fruzsina

május 17. kedd
16:00 ÉN VAGYOK A TE EMBERED [105’] (16) feliratos
18:00 NICK CAVE – THIS MUCH
I KNOW TO BE TRUE [101’]
feliratos – PREMIER
20:00 A VILÁG LEGROSSZABB
EMBERE 128’ (feliratos)
május 18. szerda
16:00 DALAI LÁMA – EGY
FELEMELŐ TÖRTÉNET [95’] (12)
feliratos
18:00 HÚSVÉT A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN [85’] (12) feliratos
19:45 MINDEN RENDBEN MENT
[113’] (16) feliratos
május 19. csütörtök
16:00 VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE [91’] (6)
17:45 AHOL A NAP FELKEL PÁRIZSBAN [105’] (18) feliratos
19:45 DOORS – THE FINAL CUT
[138’] (16) feliratos – PREMIER

május 15. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉS
Szilágyi Róza Tekla tárlatvezetése az Egész életemben
hazudtam című kiállításon.
IKON – SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
www.muzeumicentrum.hu
április 10. – június 5.
KIFUTÓ MODELLEK
Vincze Ottó kiállítása. Kurátor:
Muladi Brigitta.
május 15. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉS
Vincze Ottó tárlatvezetése.
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
május 20. péntek 18:00
ÜRMÖS LÓRÁNT KÉPESLAP-KIÁLLÍTÁSA A DUMTSA
EMLÉKÉV ALKALMÁBÓL
A 150 éves jubileumra időzítve
a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár gondozásában
megjelenik a 2001-ben kiadott
„Dumtsa Jenő emlékezete” című könyv átdolgozott,
bővített kiadása, amelyet valamennyi érettségiző szentendrei
diák megkap.
június 1. szerda 18:00
VAGYÓCZKY KÁROLY FESTŐÉS GRAFIKUSMŰVÉSZ, BANKJEGYTERVEZŐ KIÁLLÍTÁSA

M OZI
P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
május 12. csütörtök
16:00 FŐZŐKLUB (feliratos)
18:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL, francia, feliratos [’86] (16)
19:45 NICK CAVE – THIS MUCH I
KNOW TO BE TRUE [101’] feliratos – PREMIER
május 13. péntek
16:00 BERGMAN SZIGETE [113’]
(16) feliratos
18:00 C’MON C’MON – AZ ÉLET
MEGY TOVÁBB 109’ (feliratos)
20:00 KIVÁNDORLÓK [148’] (16)
feliratos
május 14. szombat
14:15 VIZIPÓK CSODAPÓK [79’]
16:00 A FÉSZEK 107’ (feliratos)
18:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL, francia, feliratos [’86] (16)
19:45 VEZESS HELYETTEM
[179’] (16) feliratos
május 15. vasárnap
15:45 A KUFLIK ÉS AZ AKÁRMI
[79’] (6)
17:30 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: TUTANHAMON: A
LEGÚJABB KIÁLLÍTÁS [80’] (12)
feliratos
19:15 A SZARVASVADÁSZ [183’]
(16) feliratos
május 16. hétfő
16:00 ZUHANÁS 112’ (feliratos)
18:00 NYISD KI A SZEMED
FILMSOROZAT: C’MON C’MON

május 20. péntek
16:00 ÚT A DÍJESŐIG [114’] (16)
feliratos
18:00 ÉN VAGYOK A TE EMBERED [105’] feliratos
20:00 BERGMAN SZIGETE [113’]
feliratos
május 21. szombat
14:00 GOMBOS JIM ÉS A RETTEGETT 13 [110’] szinkronizált

16:00 DOORS – THE FINAL CUT
[138’] (16) feliratos – PREMIER
18:30 C’MON C’MON – AZ
ÉLET MEGY TOVÁBB [109’] (12)
feliratos
20:30 KILAKOLTATÁS [85’] (16)
május 22. vasárnap
15:00 GOMBOS JIM ÉS A RETTEGETT 13 [110’] (6) szinkronizált
17:15 KIS LECKE A SZERELEMRŐL, francia, feliratos [’86] (16)
19:00 VÁRKONYI 110: ÁRTATLAN GYILKOSOK [105’] (12)
A vetítés után elemző beszélgetés Schramkó Péter
magántanárral és Szarka Judit
filmesztétával.
21:00 SZENVEDÉLYES SZOMSZÉDOK [82’] (16) feliratos
május 23. hétfő
16:00 A FÉSZEK 107’ (feliratos)
18:00 DOORS – THE FINAL CUT
[138’] (16) feliratos – PREMIER
20:30 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [119’] (16) feliratos
május 24. kedd
16:00 VADLOVAK – A HORTOBÁGYI MESE [91’] (6)
18:00 ÖKUMENIKUS FILMSOROZAT: MINDEN RENDBEN
MENT 105’ (feliratos)
A vetítés után elemző beszélgetés Tanner Gábor filmesztétával.
20:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL, francia, feliratos [’86] (16)
május 25. szerda
16:00 ZUHANÁS 112’ (feliratos)
18:00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: TUTANHAMON: A
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– AZ ÉLET MEGY TOVÁBB [109’]
(12) feliratos
A vetítés után elemző beszélgetés Schramkó Péter
magántanárral és Szarka Judit
filmesztétával.
20:00 FŐZŐKLUB [98’] (16)
feliratos

P’ART MOZI
Dunakorzó 25.
www.partmozi.hu
május 31. kedd 18:00
MIT ÜZEN A MÚLT?
Szentendre látható és rejtett
értékei előadássorozat III.
része: Izbég. Török Katalin
előadása.
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
Kossuth Lajos utca 5.
www.muzeumicentrum.hu
május 28. szombat 17:00
JAZZ ESTEK SZENTENDRE ‘22
– 3. RÉSZ
Beszélgetések művészetről,
zenéről. Az est házigazdája a
Jazz Estek Szentendre művészeti vezetője, Zipernovszky
Kornél PhD, jazzkritikus, szerkesztő. Vendég: Fülöp Péter, a
Mahler-diszkográfia és a www.
mikrokosmos.com szerkesztője.
BARCSAY UDVAR
Dumtsa Jenő utca 10.
www.muzeumicentrum.hu
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LEGÚJABB KIÁLLÍTÁS [80’] (12)
feliratos
19:30 VEZESS HELYETTEM
[169’] (16) feliratos
május 26. csütörtök
16:00 TUNÉZIAI TERÁPIA [87’]
(12) feliratos
18:00 A GOYA GYILKOSSÁGOK
[95’] (16) feliratos
19:45 DAMSEL [113’] (12) feliratos – PREMIER
május 27. péntek
16:00 DOORS – THE FINAL CUT
[138’] (16) feliratos
18:30 DAMSEL [113’] (12) feliratos – PREMIER
20:30 MESE A BARÁTSÁGRÓL
[104’] (12) feliratos
május 28. szombat
14:15 VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE [91’] (6)
16:00 KIS LECKE A SZERELEMRŐL, francia, feliratos [’86] (16)
17:45 DAMSEL [113’] (12) feliratos
– PREMIER
19:45 VEZESS HELYETTEM
[169’] (16) feliratos
május 29. vasárnap
14:15 VADLOVAK – HORTOBÁGYI MESE [91’] (6)
16:00 KÖNYVESBOLT PÁRIZSBAN [98’] (16) feliratos
17:45 ÚT A DÍJESŐIG [113’] (16)
feliratos
19:45 DAMSEL [113’] (12) feliratos – PREMIER
május 30. hétfő
16:00 DAMSEL [113’] (12) feliratos – PREMIER
18:00 CSAPDA A NETEN [100’]
(18) feliratos

20:00 NICK CAVE – THIS MUCH
I KNOW TO BE TRUE [101’]
feliratos
május 31. kedd
16:00 FŐZŐKLUB (feliratos)
20:30 DAMSEL [113’] (12) feliratos – PREMIER
június 1. szerda
16:15 ÉN VAGYOK A TE EMBERED [105’] (16) feliratos
18:15 MÉG EGY KÖRT MINDENKINEK [115’] (16) feliratos
20:30 DAMSEL [113’] (12) feliratos – PREMIER

E LŐA DÁS
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI
KÖNYVTÁR
Pátriárka utca 7.
www.hbpmk.hu
május 18. szerda 17:00
MIÉRT KASTÉLY, HA CSAK
VILLA?
A Heidelberg/Ábrányi/Goldberger villa a legújabb kutatások tükrében – Török Katalin
előadása.

június 3-5. péntektől vasárnapig
JAZZ ESTEK SZENTENDRE
‘22 – FESZTIVÁL A BARCSAY
UDVARBAN
A Jazz Estek Szentendre házigazdája és művészeti vezetője
Zipernovszky Kornél PhD, jazzkritikus, szerkesztő.
június 3. péntek
18:00 Liane Carroll
19:30 Coltrane Legacy
június 4. szombat
18:00 Lachegyi Máté / Ensemble Borealis
19:30 Gitármágia
június 5. vasárnap
18:00 Négy hang – négy évszak
19:30 Borbély Mihály Polygon
SZENTENDREI JÁRÁS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
Pócsmegyer, Ady Endre utca 12.
efi.szentendre.hu
minden kedden 9:00-től
KÖZÖSSÉGI TORNA A CZÓBEL
PARKBAN
Jelentkezni az EFI felületein
lehet.
Babavárás kérdései előadássorozat ONLINE:
május 11. szerda 18:00
ENGEDJÜK EL A SZORONGÁST
Relaxációs módszerek leendő
apáknak és anyáknak (előadó:
Lehosik Marianna, pszichológus)

május 28. szombat 10:30
DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA
GÁLAELŐADÁSA

május 18. szerda 18:00
KETTŐ HELYETT EGYEK?
Táplálkozási ajánlások a várandósság során (előadó: Tóth
Eszter, dietetikus)

június 7. kedd 17:00
LAKÁSBA ZÁRT GENERÁCIÓ
Lehosik Marianna pszichológus
előadása.

május 25. szerda 18:00
HÉ, ÉN IS ITT VAGYOK!
Apáknak, ha megérkezett a
baba (előadó: Horváth Judit,
pszichológus)

június 1. szerda 18:00
ÁLOM ÉS VALÓSÁG
Szülőknek a rózsaszín ködről
(előadó: Horváth Judit, pszichológus)
május 16. hétfő 17:30
BIBLIOTERÁPIA ONLINE
május 18. szerda 18:00
LÉGZÉSTECHNIKÁK A STRES�SZOLDÁS SZOLGÁLATÁBAN
Helyszín: Szentendre Japánkert. Foglalkozásvezető: Lehosik Marianna pszichológus.
május 30. hétfő 17:30
BIBLIOTERÁPIA ONLINE
június 1. szerda 18:00
PROGRESSZÍV RELAXÁCIÓ
Helyszín: Szentendre Japánkert. Foglalkozásvezető: Lehosik Marianna, pszichológus.
POSTÁS STRAND
www.szentendre.hu
május 14. szombat 10:00 –
15:00
ÖNKÉNTESEK NAPJA
A fórumon az önkéntes
szervezetek egymással is
megismerkedhetnek, illetve
bemutatkozhatnak az önkéntesség iránt érdeklődőknek. A
hagyományteremtő szándékkal
életre hívott kezdeményezésre
várnak mindenkit, aki szívesen
kapcsolódna be az önkéntes
feladatokat vállaló szervezetek
munkájába, vagy bármilyen
módon támogatná azokat.

WORKSH O P
REGENTAG MŰHELYGALÉRIA
Kucsera Ferenc utca 2.
www.regentag.hu
nyitvatartási időben
KERÁMIAFESTÉS
Mostantól a RegenTag nyitvatartási idejében bármikor
festhetsz kerámiát! Keramikusunk, Varga Timi készíti a
festhető bögréket, tálakat,
vázákat, változatos méretekben
és formákban. Ne félj, segítünk
majd a festés technikájában,
hogy aztán elszabadulhasson a
fantáziád.
minden pénteken 15:00-16:00
/ 16:00-17:00
NYITOTT MŰHELY
minden szombaton 14:0016:00
AGYAGOZÁS SAJÁT ÖRÖMÖDRE
minden szombaton 15:00
KÉPZELETFEJLESZTŐ AKVARELLISKOLA – Bojtor Verabella
festőművésszel
május 14. szombat 14:00
NERIKOMI – INSTANT BOLDOGSÁG!
Nerikomi japán technikával
fogunk gyönyörű tárgyakat
alkotni. A technika hamar elsajátítható, első alkalommal is

NEWSEE STORE
Alkotmány utca 3.
Facebook: NewSee Store
minden szerdán 16:00
KERÁMIA SZAKKÖR
A Foglalkozásokon elsajátíthatók az alapvető kerámiakészítési technikák és ismeretek pl.:
marokedények, lapból építés,
hurkából építés, üregelés,
különböző minták és díszítések
stb., valamint lehetőség nyílik
egyéni elképzelések megvalósítására is.
május 11. és június 8. szerda
18:00
KÖTETLEN KÖNYVKLUB
Minden hónap második
szerdáján várjuk szeretettel az
Irodalom szerelmeseit egy kis
kötetlen beszélgetésre, könyvajánlásra.
május 13. péntek 17:00
TEACEREMÓNIA
BOKOR KRISZTIÁNNAL
„A tea, mint a Hagyományos
Kínai Orvoslás gyógyitalának hatásairól könyvtárnyi
szakirodalomból tájékozódhatsz. Azonban a tea csí egzakt
megtapasztalása az az élmény,
amely túlmutat az intellektuson.”
május 14. szombat 10:00 –
19:00
SAKURA: JAPÁN FESZTIVÁL
Május 14-én megérkezik a
kései Sakura Szentendrére is!
A tavasz utolsó napjait és a
japán kultúrát ünnepeljük egy

egynapos programsorozat keretében, ahol belekóstolhatunk
a különleges japán filozófiába,
művészetekbe.
május 16. hétfő 10:00
CSALÁDÁLLÍTÁS
Várjuk szeretettel a családállítás felé érdeklődőket a New
See közösségi terében. A kis
csoportos foglalkozásokat
Leel-Őssy Enikő, családállító
terapeuta kíséri.
május 19. csütörtök 18:00
KÁRTYABEMUTATÓ
A Ciklusok Bölcsessége
Kártya valójában egy életviteli
tudásrendszer kézzel fogható
formába leírt összefoglalója.
május 20. péntek 16:00
KÖTŐKÖR BEZERÉDI ZSÓFIVAL
A Kötőkör célja egy olyan
inspiráló, fiatalos és segítőkész
közeg létrehozása ahol akár
kezdők akár haladók egyaránt
fejlődhetnek.

május 21.
és május 28. szombat 14:00
KŐEDÉNYEK KERÁMIA
WORKSHOP
Ha szereted a természetes,
egyszerű, kézreálló formákat
akkor ez a neked való kerámia
workshop! A marokcsészék és
tálak, kanalak elkészítése nem
igényel nagyon nagy szaktudást mivel nem használunk
korongot.
május 26. csütörtök
és 27. péntek 10:00
TINTASZTORIK
Illusztrátor workshop: Történetírási technikák, és illusztrálás a
képeskönyvekben. Storyboardtól a megvalósításig, ötletek,
inspirációk, történettípusok,
képzeletgyakorlatok.
június 4. szombat 14:00
FERMENTÁLJUNK EGYÜTT!
Nyárindító finomságokat készítünk: megismerkedünk a sikeres fermentáláshoz szükséges

tudnivalókkal és rögtön ki is
próbáljuk a gyakorlatban. Mindenki hazaviheti, amit készített
– lesz egy gyümölcsös üdítő és
kétféle savanyúság szezonális
alapanyagokból.

MEGEMLÉKEZÉS
MAGYAR-IZRAELI BARÁTI
TÁRSASÁG
Petőfi utcai volt zsidó iskola
május 20. péntek 16:00
MENET A HOLOKAUSZT
ÉS A HÁBORÚ ELLEN AZ
ÉLETÉRT
A vonulás a Petőfi utcából a
Kossuth – Dumtsa – Főtér –
Alkotmány utca útvonalon jut el
a Szántó emlék- és imaházhoz,
ahol emlékük megőrzéséért
felolvassuk a Szentendréről
1944-ben származásuk miatt
elhurcolt és megölt több mint
100 zsidó polgártársunk nevét.

Kerékpáros nap a Szentendrei-szigeten
Kedves Természetjárók, Sportszeretők, Szentendreiek!
Szeretnénk meginvitálni a lakosságot egy közös kerékpártúrára, 2022. május
21-én, szombaton.
Ez egy körtúra, útközben több pihenővel, a szigetmonostori Faluházból indul
és ott is zárul. Lesz egy rövidebb és egy hosszabb túraútvonal – szabadon választható, ki melyiken vesz részt. 8-80 éves korig bárkinek ajánljuk, különösebb nehézség nélkül teljesíthető.
A túra egy közös bográcsgulyás étkezéssel zárul, melyre a résztvevők vendégeink. Maga a túra
jótékonysági túra, a nevezési díjakból befolyt összeget 100%-ban jótékonysági célra ajánljuk
fel. Idei évben a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI-t szeretnénk támogatni.
A korábbi évek túráinak köszönhetően valósult meg a szigetmonostori gyermekorvosi rendelőnél lévő pihenőpad, illetve támogattuk a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményt.
A túráról bővebb információ, jelentkezés, érdeklődés a www.rotarygrande.hu oldalon.
Várjuk Önöket szeretettel!
Rotary Club Szentendre tagsága

NEWSEE SAKURA
MÁJUS 14. / Programok két helyszínen
Szentendrei Japánkert- Urasenke teabemutató,
Kimono bemutató és fotózás, Japán néptánc,
Koto Koncert, Séta a kertben a kert alapítójával,
A Japán Zeneklub koncertje, Sumi-e és aquarell festés,
japán kalligráfia készíttetés
Newsee.Store- Kokeshi baba festő workshop
filmvetítések - Totoro, a varázserdő titka / A tea Íze
Urasenke teakóstoltatás
Világjáró Klub - Japán kaland Cseresnyési Annával

További részletes információk a www.newsee.store web illetve facebook oldalán találhatók.

japanesegarden.hu
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sikerélményt nyújt! A foglalkozást Karsai Zsófia Ferenczy
Noémi díjas keramikus iparművész tartja. Az eseményt Zsófia
inspiráló előadásával kezdjük,
melyben bemutatja sokrétű
művészetét.

Képzőművészeti kiállítások Izbégen
Vincze László papíripari mérnök 1986ban papírmerítő műhelyt alapított
Szentendrén, a lakóhelyén, majd később szülőfalujában, a mátraaljai Fedémesen.
Az elsősorban restaurátori és művészeti, illetve protokoll-célokra használt
papírok kétezer éves technológiával készülnek immár harminchat esztendeje.
A vállalkozással Vincze Papírmerítő Műhely, Vincze László és Fiai Papírmalom,
majd a Vinczemill Műhelygaléria elnevezések alatt lehetett, lehet találkozni. A
különleges, ősi mesterséget életre keltő
vállalkozót barátja, Kányádi Sándor költő papírmolnárnak nevezte el.
A papírmalom 1995 óta különböző
helyszíneken művészeti galériákat is
működtet, melynek főbb állomásai:
Szentendrén a szamárhegyi Angyal utcai műhelyben öt éven keresztül, majd
1997-től a Budavári Halászbástyán talál-

ható Szent Mihály Kápolnában tíz évig,
2016-tól a Ferihegyi reptér Kormányváró Galériájában, Szentendre Város
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A Vinczemill Műhelygaléria szíves figyelmébe ajánlja

FÖLDI PÉTER
a Nemzet Művésze,
Kossuth- és Prima Primissima díjas festőművész kiállítását.
A tárlat megtekinthető
június 11-ig munkanapokon 8 és 17 óra között.
2000 Szentendre (Izbég), Anna utca 16.
+3630 9495 883; info@vinczemill.hu
www.vinczemill.hu

Egészségügyi Intézményei Galériájában
öt évig, majd napjainkban ismét házon
belül, a Szentendre-izbégi Vinczemill
Műhelygalériában, ahol eddig dr Máriás, Kopacz Mária, Benkovits György,
Makovecz Imre merített papírra készült
alkotásaiból nyílt kiállítás.
Erre az évre az alábbi művészeket hívtuk meg:
Június 11. Puha Ferenc festőművész
Augusztus 13. efZámbó István képzőművész
Október 8. Verebély Diana festőművész
December 10. Szyksznian Wanda grafikusművész
Vincze Máté

Nyári táborok a Ferenczy Múzeumi Centrumban
Várják szeretettel az alkotni és játszani vágyó, új dolgokat
szívesen felfedező gyerekeket az FMC múzeumpedagógiai
táboraiba.
Less a kulisszák mögé!
Muzeológiai nyári tábor
Időpont: 2022. június 27- július 1.
Ajánlott korosztály: alsó és felső tagozatos diákok
Képzőművészet, régészet és helytörténet gyerekekre szabva.
A táborban felfedezzük a múzeumi munka látogatók előtt ismeretlen, titkos, izgalmas részeit: régészkedünk, restaurálunk
és rejtélyes tárgyak történetét kutatjuk. Egy hét sok-sok alkotómunkával, nyomozással, történetírással és kiállításrendezéssel.
Passing Time/A múló idő nyomában
Fotós nyári tábor
Időpont: 2022. július 4-8.
Ajánlott korosztály: felső tagozatos diákok
2022-ben megnyílt a PhotoLab, a Ferenczy Múzeumi Centrum
legújabb kiállítóhelye a Vajda Múzeum földszintjén. Táborunk
állandó vendége és a gyerekek segítője Deim Balázs fotómű-

vész lesz, akivel izgalmas fotográfiai kalandokba bonyolódunk
különleges fényképezőgépek segítségével. Lesz óriási sötét
doboz, fejpánton viselhető barkács-kamera és csokoládésdobozból készített fényképezőgép!
Az egyhetes táborok díja: 29.500 Ft / fő, testvérkedvezmény:
25.000 Ft / fő
A táborok díja tartalmazza a napi egyszeri meleg ebédet és a
külső helyszínekre történő utazás költségét is.
Minden táborunkba maximum 12 fő jelentkezését tudjuk fogadni.
Bővebb információ és jelentkezés a muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu email-címen.

LURKÓCIA VÁROSI GYEREKNAP

CZÓBEL PARK
2022. MÁJUS 29. 10:00-18:00
PROGRAMOK A JAPÁNKERTBEN

EGÉSZ NAP: EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY PROGRAMJA

SZÍNPADI PROGRAM

MŰSORVEZETŐ: DÖMÉNY KRISZTIÁN
10:30 JAJ, DE JÓ A SZILVÁSGOMBÓC
A SZELEBURDI MESESZÍNHÁZ ELŐADÁSA
11:30 KORTÁRS & BALETT TÁNCCSOPORT
SZENTENDRE BEMUTATÓJA
12:00 DIÓTÖRŐ BALETTISKOLA BEMUTATÓJA
12:40 PINK PANTHERS AKROBATIKUS ROCK AND
ROLL TSE MŰSORA
13:10 TIHI WIND BAND FÚVÓSZENEKAR
FELLÉPÉSE
13:45 SZENTENDREI KENGURU KÖTÉLUGRÓ DSK
BEMUTATÓJA
14:15 NO COMMENT TÁNCISKOLA BEMUTATÓJA
14:40 WELLDANCE SPORTTÁNC EGYESÜLET
FELLÉPÉSE
15:10 CSINNADRATTA HOPPLA HÓ! MEGJÖTTEK A
BOHÓCOK!
INTERAKTÍV MŰSOR A KÖZÖNSÉG
BEVONÁSÁVAL
16:00 SZENTENDRE TÁNCEGGYÜTTES MŰSORA
17:00 TÁNCHÁZ FITOS DEZSŐ VEZETÉSÉVEL,
A TALPALÁVALÓT HÚZZA PÁLHÁZI BENCE
ÉS BANDÁJA
17:30 GYEREKNAPI SORSOLÁS

HANGSZERSIMOGATÓ, SAKKSZAKKÖR,
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK,
JÁTÉK CSERE-BERE, ÓRIÁS
JÁTÉKOK KIPRÓBÁLÁSA, FILMES
KÉPREGÉNYKÉSZÍTÉS, KÖLYÖKMOZI
KVÍZ, KITŰZŐ KÉSZÍTÉSE, ÁLLATVÉDELMI
OKTATÁS GYEREKEKNEK, PROGRAMOZÁS,
MBOT INTERAKTÍV BEMUTATÓ, JÁTÉKOS
FELADATOK SZOROBÁNNAL, ARCFESTÉS,
AGYAGOZÁS, ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK
KITELEPÜLÉSE, KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI
FELADATOK, MINI KRESZ PÁLYA,
ZOKNICSATA JÁTÉK, KŐ-PAPÍR-OLLÓ
BAJNOKSÁG

LURKÓCIA GYEREKÁLLAM
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9:30 CSALÁDI JÓGA
10:00 ZENÉS-MONDÓKÁS
FOGLALKOZÁS
RINGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

8 ÁLLOMÁSON 8 MINISZTÉRIUMMAL,
SZÁMOS IZGALMAS JÁTÉKKAL –
MÁSZÓFALLAL, FOOT GOLFFAL, LOGIKAI
JÁTÉKOKKAL, BABA BIRODALOMMAL,
CSOCSÓVAL – VÁR MINDENKIT
SZENTENDRE GYEREKÁLLAMA! JÁRD
VÉGIG LURKÓCIA MINISZTÉRIUMAIT,
GYŰJSD ÖSSZE AZ ÖSSZES PECSÉTET,
ÍRD A PECSÉTELŐLAP HÁTULJÁRA AZ
ADATAIDAT, ÉS DOBD BE A LAPODAT
A SZÍNPAD MELLETT ELHELYEZETT
DOBOZBA 17:20-IG! 17:30-KOR GYERE
NAGYSZÍNPADHOZ, AHOL ÉRTÉKES
NYEREMÉNYEKET SORSOLUNK KI!

A PROGRAM ÉS – A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA RÉSZBEN INGYENES!
A RENDEZVÉNYEN KÉP ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÜL.

Büszke vagyok az építészet elmúlt 15 évére
A városban sétálva sok „gyüttment” szentendrei nem is sejti, milyen sok
épület köthető Hörömpő Zoltán nevéhez. Ősei generációkon keresztül
az építőiparban tevékenykedtek, nem csoda hát, hogy e hagyomány
folytatódott.
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A legjobb építészekkel dolgozott együtt.
A Bárczi Gusztáv Iskola, a Móricz Zsigmond Gimnázium, a Szent András új szárnya, a Református Gimnázium főépülete
és az új hat tantermes szárny, vagy épp a
Skanzen Balaton-felvidéki és a Dél-dunántúli tájegységének kivitelezése – csak
néhány a helyben megtalálható épület
közül, és akkor még nem jártunk a Dunakanyarban, a fővárosban és az ország különböző pontjain, ahol többek között az
OTP-nek számos fiókját építették. A ma
már nyugdíjas mérnök aktív tagja a közösségnek – egyik alapítója az 1998-ban
megalakult szentendrei Rotary Klubnak.
A mai napig mindent az építész szemével
szemlél, ha sétál a városban?
Igen, szigorúan! Az emberek 99%-a inkább
lefelé néz, pedig felfelé kellene. Én ezt teszem, és mondom is a mellettem sétálónak: nézd már, micsoda homlokzata van
ennek az épületnek! Például a Margit híd
körút felőli oldalán áll egy gyönyörű kék
homlokzattal díszített lakóház – szinte
senki nem nézi meg. Engem felemel, amit
látok ma Budapesten, és az, ami az utóbbi
tizenöt évben ott történt, különösen büszkévé tesz.
Pedig manapság divat mindent leszólni,
mondván, ez már nem a régi fényes főváros, a modern toronyházak elcsúfítják
Budapest építészeti örökségét.
A mai építészeknek nincs könnyű dolguk,
a kiegyezés-kori házak közé kell megálmodniuk valami oda illő, mégis modern
épületet – de én úgy látom, jó dolgok

akadt munka – ma nem így van, mindenkinek adódik feladat.
Soha nem jutott eszébe, hogy külföldre
megy, és ott próbál szerencsét?
Nem. Még pályám legelején gondoltam
arra, hogy jó lenne megismerni más orszá-

Hörömpő Zoltán | Fotó: Deim Balázs

gok építészeti stílusát, technikáját. Aztán a
külföld jött hozzánk – állítom, hogy a magyar építőipar csúcsszinten tud dolgozni.
Csak meg kell nézni a Magyar Zene Háza
épületét. Ne felejtsük, hogy a japán épí-

Ezt néhány egyéni kezdeményezés próbálja tompítani, mint például a Kék Duna
eszpresszó újraépítése. De nem tudom,
mi lesz a Hotel Szentendre-projekttel a
Bercsényi utcában – tavaly ősz óta fel van

tész, Sou Fujimoto mellett magyar tervezők
is dolgoztak rajta! Európai színvonalú a kivitelezés is, amit teljes egészében magyar
építőipari vállalatok végeztek.

állványozva, semmi nem történt. A Péter-Pál utca sarkán álló épület felújítása is
elég vontatottan halad. Nagyon kíváncsi
vagyok arra, hogy a Pátriárka utca sarkán most lebontott épület helyén majd
mi épül.
Vajon mi hiányzik? A pénz, a kreativitás,
az akarat, a vízió?
Nehéz kérdés. Annyit mondhatok: nem
szabad visszarévedeznünk a XIX. századba, meg a XVIII.-ba, amikor a szerbek, a
dalmátok megépítették a várost – nem
gondolhatjuk, hogy ebbe a környezetbe
nem lehet építeni, ez nem igaz. A régi értékek megőrzése mellett, azzal egyenértékű
XXI. századi dolgokat kell alkotni.
Persze azért vannak értékes kezdeményezések is: a Kocsis-fivérek nem véletlenül
kaptak építészeti nívódíjat. A Kucsera utcai

Engem felemel, amit látok ma Budapesten, és az,
ami az utóbbi tizenöt évben ott történt, különösen
büszkévé tesz.
születnek, rengeteg a tehetséges építész.
Épp a napokban hallottam, hogy legalább
száz, magas szinten dolgozó építész iroda működik ma az országban. Ez annak is
köszönhető, hogy hihetetlen prosperitást
él meg a szakma, ami nem adatik meg
olyan gyakran. Annak idején volt olyan ismerősöm, aki Németországba kényszerült
„rabszolga-építésznek”, mert itthon nem

volna. És nemcsak megépítik, hanem akad,
aki meg is veszi.
Pont a minap sétáltunk végig egyik barátommal a belvároson; megállt a Fő téren, és döbbenten csak ennyit mondott:
szörnyű, hogy le van robbanva ez a város.

Szentendre belvárosában, a Duna-korzón,
vagy akár a külső területeken sétálva milyen benyomások érik?
Kettős érzés. Az üdvözlendő építőipari
prosperitás árnyoldalát látom: tragikus ez a
nagymértékű betelepülés. Teljesen irracionális helyeken valósulnak meg ingatlanfejlesztések. Hat-nyolc lakásos épületek
ott, amire az ember álmában sem gondolt

készség ideálja, szolgálat mindenek fölött. Azt hiszem, rangot jelentett bejutni
egy ilyen klubba.
1997-ben nagy tülekedés volt, mindenki be
akart kerülni. Miklós személyisége is erős
vonzást jelentett – az asztaltársaságban
ott ült az akkori városvezetés, művészek,
galériatulajdonos, vendéglős. Beszélgettünk, ismerkedtünk. Hivatalosan 1998
nyarán alakultunk meg, emlékszem, az
ünnepélyes alkalom a Városházán zajlott.
Ez az esemény örök életre szóló, katartikus

A Rotary egy nemzetközi szervezet, de minden klub önálló entitásként dönt a támogatások kapcsán. A Rotary egyik fő szerepvállalása a polio vagy más néven gyermekbénulás elleni cseppek elterjesztése volt (Nálunk Sabin-cseppek néven ismert). Mára
mindössze négy országban létezik a betegség. A szentendrei klub többnyire a városhoz
kötődő kezdeményezéseket támogat, melynek egyik eleme a Bárczi iskola (hivatalos
nevén: Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Bárczi Gusztáv Tagintézménye) támogatása.
Az összesen négy iskolát és 25 millió forintos adományt jelentő projekt az országos
Rotary közreműködésével, a nemzetközi szervezet jelentős finanszírozásával valósult
meg. A Bárczi tanárai egy továbbképzés keretében ismerkedtek meg a KIP módszerrel
(Komplex Instrukciós Program), és vettek részt a több részből álló képzésben. A két
év során folyamatos mentorálást is kaptak a résztvevők, és mára már beépítették a
pedagógiai modelljükbe. Az évek során a Rotary a Bárcziban támogatta a sportpálya
gumiborítását, de hozzájárultak az informatikai oktatás segítő rendszerének felállításához is, de nekik köszönhetően valósult meg a nagyposta akadálymentesítése is.

élményként maradt meg bennem: kedves,
baráti, ugyanakkor elegáns és méltóságos
pillanat volt. Mindjárt huszonöt éve – jövőre jubilálunk, az elnök újra Cseri Miklós
lesz.
A Rotary Klub körül manapság nem tolonganak a felvétel érdekében, de a klub
tevékenysége, vállalásai azért a mai napig fontosak.

Így van, azok példaértékűek. Annak idején az első akciónk eredménye a Skan-

programon való részvétel támogatása –
mind-mind a klub segítségével valósultak
meg.
Hosszú évek óta tart a középiskolásoknak
szóló „Bízz magadban!” tanulmányi pályázatunk, és az első pillanattól sikeres a
cserediák-programunk. Segítségével rengeteg fiatal jutott ki külföldre hosszabb-rövidebb időre, néhányuknak egyenes utat
biztosítva a továbblépésre.
Sokan jönnek hozzánk is, és nagyon jó
megtapasztalni, hogy aki idelátogat Amerikából vagy Ausztráliából, milyen szinten
beleszeret az országba. Lehet itt bármit
mondani, ezek közül a gyerekek közül
van, aki visszajár, annyira hiányzunk neki.
Nagyon jó érzés, hogy a Rotary képes

zenben a Tapintható – Láthatatlan Térkép domborműve volt, aztán – elsőként
az országban – a Posta akadálymentes
feljárója következett, mely akció országos programmá szélesedett. Vagy a Fő
téri kereszt örökbe fogadása: figyelemmel kísérjük az állapotát, ha kell, javítjuk.
Elnökségem alatt újítottuk fel a Rákóczi
iskola homlokzatát.
Az anyagi háttér minden alkalommal adakozás nyomán teremtődik meg – például
a Dumtsa utcai tapintható térkép domborművének elkészítését az OTP is támogatta, és tagunk, Pap Lajos készítette
el a talapzatot. A Rotary Klub egyik legnagyobb projektje volt, amikor tizenhét
szentendrei oktatási intézmény számára
írtunk ki pályázatot arra, hogy igényeik
szerint kiegészítjük az iskolai étkeztetés

különböző kultúrákat összeismertetni, a
fiatalokat összehozni.
Az állandóan változó környezetben a
Rotary – a maga szabályaival, elveivel
– az állandóságot képviseli, de vajon képes-e ma is érvényesen működni? Van
még az ilyen erősen hagyományelvű
szervezeteknek létjogosultságuk, vagy
ők maguk is változásra kényszerülnek
előbb-utóbb?
Az alapelvekben valóban nincsenek változások, de fejlődünk, és ez így van rendjén. Ma már például nők is lehetnek tagok,
és alakult ifjúsági szervezetünk is. Kell,
hogy legyen az állandóságnak is értéke.
Rotary – a fogaskerék forog, a kerekek
egymásba kapcsolódnak – mindig lesz
valami.
-ka-

Nem szabad visszarévedeznünk. A régi
értékek megőrzése mellett, azzal egyenértékű
XXI. századi dolgokat kell alkotni.
Jövőre ünnepli huszonöt éves fennállását
a szentendrei Rotary Klub, melynek Ön is
alapító tagja
Dr. Cseri Miklós, a Skanzen vezetője, 1997ben kezdte el szervezni a Rotary Klubot itt
a városban – törzshelyünk az Aranysárkány
Vendéglő lett. Ő akkor már évek óta tagja volt egy budapesti klubnak, és nagyon
tudatosan állt neki a szervezésnek. Engem
ismerősök hívtak – megvallom őszintén,
addig semmit nem tudtam a mozgalomról.
De hajtott a kíváncsiság: miért ne menjek,
itt van Szentendrén, sok az ismerős is. Később az egymás iránti egyszerű érdeklődés valódi barátságokká érett, összetartó
csapattá váltunk. Mára négyen maradtunk
az alapító tagok közül.
Az 1905-ben, Chicagóban életre hívott
mozgalom alapelvei elég egyértelműek:
a barátság ápolása, magas etikai elvek a
magán- és hivatásbeli életben, a segítő-

eszközrendszerét. A programot nemcsak
mi, hanem hazai és nemzetközi testvérklubok is támogatták. Klubunkon belül a
projekt motorja Szigeti Zsolt hajdani tagunk
volt. De például hangversenyzongorát szereztünk a zeneiskolának, vagy játszóteret
újítottunk fel a Benkó Dixieland-koncert
bevételéből…
Ma az egyik fő célunk a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola folyamatos támogatása:
sportpálya, számítógépes terem, klimatizálás, pedagógusok képzését szolgáló
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társasház – a húsáruház helyén – színvonalas, igényes épület lett. Szintén ők tervezték – cipőkanállal beszorítva egy családi
házas telekre – a Bolgár utcai lakótömböt,
és már most, 60%-os készültségnél is látszik, hogy van benne koncepció. Odafigyeléssel, hozzáértéssel épül, nem csorbítva
a várost. Szentendrén számtalan kitűnő
építész dolgozik.
Számos sikeres projekt megvalósulásában vett részt. Érték kudarcok is?
Hogyne, persze. A Pilisi Parkerdővel például nagyon sokáig, nagyon jó volt az együttműködés – annak idején mi terveztük és
építettük a központi székházukat –, aztán
változtak a személyi feltételek, számunkra
kedvezőtlenül. Egy későbbi közös munkánkon szinte a vállalkozásunk tönkremeneteléig megnehezítették a feltételeket.
De volt magánvállalkozásban is olyan, aki
teljesen kihasznált. Vagy az is egyfajta kudarc, ha az elvégzett munkát nem fizetik ki
teljesen. Minőségében talán nem adtunk
át soha csalódást okozó munkát, legalábbis ilyen visszajelzés soha nem jött.
Arra soha nem gondolt, hogy tanítana?
Ahhoz több pedagógiai, elmélyültebb
elméleti tudás kell, nem gondoltam rá
soha. Persze sokszor, sokan voltak nálam
szakmai gyakorlaton. Fénykorában a cégem – a Modulor Kft. – rengeteg szakmunkástanulót tanított. Akkoriban öt országos
beiskolázású technikum működött, magas
színvonalú oktatás zajlott bennük – ma már
nincsenek ilyenek, és aki dolgozik a szakmában, zömmel autodidakta módon tanulja meg a technikákat. Most talán lassan
visszaállítják a rendszert, de hány év telt el
komoly szakképzés nélkül!

Régi szentendrei nap
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Az első napsugárral együtt érkezett meg mester elfoglalta-e már a helyét, oldalán készült már az efZámbó–feLugossy–Wacsíkos, kifakult fürdőköpenyében, nyikora kackiás bajuszú M. bácsival – ők az aktu- horn-trió. A megnyitó performansz migó Csepel bringáján Karinthy Cini, az FTC
ális vendég autóját várták a térre. A perzsa kéntje volt a téma, kellően ütősnek kellett
vízilabda csapatának hátvédje (amúgy uralkodót, Melina Mercourit, a görög kultu- lennie – mégiscsak komoly eseményre
Kossuth-díjas író, dramaturg) a szentendrei rális minisztert, vagy éppen Mrs. Thatchert, készültek, ugyanakkor kellett bele néhány
salakos teniszpályára. Partnerei már várták
az angol miniszterelnököt, Tyereskovát az csavar a törzsközönség nem lankadó fiés addig bemelegítettek, amíg a neves iro- orosz űrhajósnőt, a Queen együttest, mikor gyelme miatt. Megérkezett Érdi Sándor
dalmár megérkezni méltóztatott. Komoly kijött – mert, hogy valaki jött megcsodálni is, a TV művészeti magazinjának stábjával
porfelhő keletkezett körülötte, mert kontSzentendrét, az biztos.
– tudták, nem szabad lemaradni az eserával fékezett, ugyanis az olyan férfias,
Közben dél lett, kinyitott az Aranysárkány ményről.
másrészt a kézifék gumija úgy tíz éve már, Vendéglő, pontosan érkezett Vujicsics D. A galéria pincéjében próba zajlott. A Nemhogy elkopott.
Sztoján. Hatalmas pocakját beterelte az zeti Színház stúdiója próbálta az „Übü kiA kerékpárt hanyagul a fűbe döntötte, és asztal mögé, és ínyencekhez illően a szalrály”-t, Mácsai Pál rendezésében. A pince
kezdődött az első szett. Az ott megesett,
vétát az álla alá gyűrte. Kellett is, mert a művészklubként működött, az elnök Major
cifra kiszólásokkal tarkított, nyomdafesté- fokhagymával megbolondított, pirítósra
Tamás volt. Filmvetítések, koncertek soroket nem tűrő szakmai viták szoros tartokent velő a csontból néha kilőve, önállózata zajlott itt egész nyáron át. A hátsó udzékai voltak a nyári mérkőzévaron pedig hajnalig működött
seknek. Amíg nagyon meleg
a Cousteau bisztró, ami híres
nem lett.
volt az országban először kíAkkor kis pihi után Cini az irányt
nált vasalt csirkéjéről, friss saa Fő térre vette, a könyvesboltlátáiról és arról is, hogy éjféltől
ba.
itt tanyázott a Pestről jövő fél
A kisváros templom melletművészvilág.
ti szellemi központját Ancsa
De hol van még az éjfél? Hat[Fridli Jenőné, Gyarmathy Anna,
kor Kassák-megnyitóbeszédet
1935-2007. – a szerk.] uralta, a
tartott Pierre Székely Párizsból.
könyvek eladásán túl mindent
Hófehér vászon öltönyében, rótudott, amit Szentendrén akkor
zsaszín len ingében ide lopott
érdemes volt tudni. Tudását
valamit a szabad művészet
megosztotta bárkivel, aki belégköréből. A megnyitó szönézett a boltba. A Csiprovacska
vegében pedig a szellemétemplom órája ekkor 11-et ütött
ből. Idézem: „Három kemény
volna, ha el nem romlik még az
embert ismertem életemben.
ötvenes évek elején.
Az első egy magas, nagyorrú
Lassan ideért a tiszteletet paember volt, talán ismerik a nerancsoló ősz szakállú (ugyanvét: Charles de Gaulle francia
csak Kossuth-díjas) Barcsay
miniszterelnök. A másik egy kis
Barcsay Jenő a műtermében, 1975 . | Fotó: FORTEPAN/Gábor Viktor
mester is, aki botjával addigra
termetű román szobrász, Monvégigkopogtatta a bazaltköveket a Mű- ságra törekedett. Az alapító: idősb Máhr sieur Brancusi. Ők acélkemények voltak.
vésztelep felől érkezve. Villogó szem- Attila akkor még nem volt idős, sőt szakál- Nade Kassák! – mint a gyémánt.” A kiállíüvegének szigorúsága mögött egy bölcs
las sem, vászoningben, kedves törődéssel tóterem, de a tér is megtelt az eseményember jóságos figyelme lakott. A figyelme igyekezett jeles vendégköre igényeinek
re érkezők tömegével. Vas István Szántó
pedig mindenre kiterjedt, kezdve a kőkemegfelelni. Jó óra múltán a zeneszerző Piroskával érkezett, Latinovics Ruttkai
retes kapuk íves csodáitól a fény járásáig elérkezett a desszerthez, a méltán híres Évával. Többszázan voltak kíváncsiak a
a Pestiskereszt körül. Ha már megfigyelte, túrógombóchoz – eperöntettel. Aki először kiállításra, és egymásra.
meg is festette, életműve a városhoz kötő- rendelt ilyet, meglepődött, hogy melegen Nyolcig tartott a zsezsgés, mert akkor –
dik. A rendet kereste: a tetők háromszöge- hozzák – utána viszont évekig csak ezt foaki csak tudott – bezsúfolódott a Noszinek komponálatlan zenéjét, az oromfalak gyasztotta.
talgia kávéházba, mert kezdődött a Cseh
vakító fehérén át a csodás vetett árnyékok Kettő körül a térre érkezett Korniss mester. Tamás-koncert. Pisszenés se hallatszott,
rajzolatáig a bicegő utcaköveken.
Útkaparóktól „szerzett” sárga, gumírozott, amikor megpendítette a gitárt, és azzal a
Rövid eszmecserére csatlakozott hozzá ef merev kabátja – amihez zöld gumicsizma jellegzetes félmosollyal elkezdte: Csön
Zámbó István – azaz Öcsike, – Kozmosz
dukált – állítólag jól tartotta a meleget. Kö- ded vagyok…. Megrázó, élményteli, komoly
elnevezésű, tarka színű kutyájával az ol- hécselve körülnézett és megállapította,
mondanivalóval terhelt óra következett, aki
dalán. Kozmosz legendás kutya volt, száhogy semmi sem változott tegnap óta, és ott volt, soha nem felejti el.
mos szentendrei imázsfilmben szerepelt,
nem is várható semmi az esti Kassák-kiálKözben feljött a Hold, az eseményeket
egyszerűen azért, mert mindenütt ott volt
lítás megnyitásáig.
meg kellett beszélni, erre volt kitalálva a
– mindig. Lazán meglógott a szamárhegyi
Amilyen jóságos volt Barcsay tekintete, Duna töltésgátján való ücsörgés. Itt sétált,
műteremből és végiglátogatta a belváros olyan szúrós volt Kornissé. Kritikájától trécselt, beszélgetett a fél város, időnként
boltjait. Megsimizni nem engedte magát,
menekültek a festő kollégák, nagyon sziátsétálva egészen a Gombáig egy-egy sörételt nem fogadott el, egyszerűen naponta gorú elveket követett, kompromisszumok rel, üdítővel, kávéval élénkítve magát.
ellenőrizte, hogy minden a helyén van-e. nélkül élt.
Nos, ilyesmi volt egy átlagos szentendrei,
Surányi legendás fagyizója előtt fellocsol- Lassan árnyék vetődött a Műhely Galé- nyári szombat.
ták-e már a Görög utcai járdát? A polgárria portáljára, bent a következő kiállításra
Erdész László

Szúnyoggyérítés a Dunakanyarban

Nem csak a csípés miatt van rá szükség
Fontos tudni, hogy nem csupán kényelmi
okokból próbálunk megszabadulni a szúnyogoktól. A klímaváltozás és a nagyfokú
mobilitás egyik következményeként megjelenő betegségek új, invazív szúnyogfajtáknak köszönhetően olyan területeken
is megjelennek, ahol korábban erre nem
volt példa. A szúnyogpopuláció kontroll
alatt tartása tehát az emberi komfortérzet
biztosítása mellett elsősorban közegészségügyi kockázata miatt elengedhetetlen.
Mi a baj a kémiai szúnyoggyérítéssel?
A magyarországi módszerek közül a kémiai
szúnyoggyérítés a legismertebb, amelyet
az előző évszázad közepe óta alkalmaznak.
Az elmúlt három évtizedben deltametrint
használnak erre a célra, amely egy, a levegőből és földről teríthető idegméreg.
Előnye, hogy amióta alkalmazzák, a közegészségügyi helyzet javult. Működése kipróbált és bizonyított, hatása azonnali, de
limitált, hiszen a szer egy órával a kijuttatás
után már ártalmatlan, így az életben maradt egyedek tovább szaporodhatnak, és
a folyamat kezdődhet elölről. Használata
nagyon súlyos környezetvédelmi problémákat vet fel, hiszen az eljárás során alkalmazott idegméreg bár a kifejlett, repülő
szúnyogpopulációt célozza, közben más
rovarokat – többek között beporzókat – is
elpusztít (számszerűen ez 1000 elpusztított rovar közül csupán 1 szúnyogot jelent).
Emellett vizeinkbe bekerülve a halakra,
hüllőkre és kétéltűekre, de gerincesekre
– kisebb emlősökre, madarakra – is ártalmas. Az emberi szervezetre gyakorolt
káros hatása is bizonyított, mindezzel párhuzamosan viszont kialakul a szúnyogok

ellenállóképessége a vegyi anyagokkal
szemben, így a szer hatásossága csökken.
Lenne megoldás – a biológiai
A biológiai gyérítés során egy, a természetben megtalálható baktériumtörzset
alkalmaznak, amelyet előzetes felmérés
és térképezés alapján a szúnyogok élőhelyeire juttatnak ki. A kémiaival ellentétben
ez egy preventív és szelektív módszer.
Preventív, mivel már lárvaállapotban ártalmatlanítja a rovart, így a szúnyogártalom
nem is tud kialakulni. Ez abból a szempontból is előnyös, hogy a kevesebb kifejlett
példány kevesebb petét tud lerakni, így az
adott területen hosszútávon tartós egyedszámcsökkenés érhető el. Szelektív, mivel
kizárólag a szúnyogra van hatással, más
élőlényekben – és ami nagyon lényeges,
hogy a beporzókban – bizonyítottan nem
tesz kárt, nem szennyezi a vizeket és az
emberre nézve is ártalmatlan.
Nehézsége, hogy komoly szakértelmet és
időt igényel, az adott terület feltérképezése és monitorozása akár éveket is igénybe

vehet. Emiatt eleinte nagyobb anyagi ráfordításra van szükség, viszont hosszútávon mégis költséghatékonyabb, hiszen, ha
helyesen alkalmazzák a populáció csökkenésével egyre ritkábban lesz szükség rá.
A biológiai gyérítés alkalmazása során
szakértelem mellett a lakosság szerepe
is lényeges, a település területének teljes
feltérképezésekor ugyanis a magánterületeken megtalálható tenyészhelyekről (pl.
medencékről, kerti tavakról) is szükséges
begyűjteni az információt.
Mik a lehetőségek térségi szinten?
A régióban való együttműködést eleve
szükségessé teszi, hogy a településeken
levő tenyészhelyek a légmozgástól függően a határos településekre is kihatnak,
hiszen a szél a szúnyogokat akár tíz kilométerre is elsodorhatja.
Az egyesület képviselője, Batki László
szerint a régióban kitűzött cél egyértelműen a biológiai gyérítésre való átállás. A Dunakanyar Környezetvédelmi
Egyesület, mint projektgazda vállalása,
hogy a kezdeményezéshez csatlakozó
önkormányzatokkal együttműködésben beszerzi a projekt megvalósításához szükséges információkat, felderíti a
lehetséges erőforrásokat, és az adott településre szabott működési modellt hoz
létre. A kezdeményezéshez csatlakozó
önkormányzatok számára ennek költségvonzata nincsen, a térképezés viszont
minden település saját feladata lesz. Ez
történhet saját erőből, de akár közösségi munkával, civilek és lakosok bevonásával is. Az érintett települések közül a
Duna balparti települései már korábban
aláírtak egy erre vonatkozó szándéknyilatkozatot. A közös állásfoglalással azt
szeretnék elérni, hogy központilag, már a
2023-as közbeszerzés kiírása során kizárólag biológiai módszer legyen az előírt,
illetve egységesen, régiószinten kön�nyebben elérhető állami, európai uniós
vagy más pályázati források bevonása is.
- lzs -

Mi is tehetünk a szúnyogok ellen!
• Tisztítsuk meg az ereszcsatornákat, hogy ne álljon meg bennük a víz!
• A z esővizes hordókat és víztartó edényeket fedjük le, vagy takarjuk le szúnyoghálóval!
• Ne öntsük a csatornába a szúnyoglárvákat tartalmazó vizet!
• T
 artsuk tisztán a szökőkutakat és díszmedencéket, a kerti tavakba telepítsünk
szúnyoglárvákat fogyasztó halakat!
• Ne hagyjuk sokáig állni a vizet a medencékben, játékokban, edényekben!
• Ne hagyjuk, hogy a kaspókban, cserépalátétekben pangó víz maradjon!
• Ne hagyjuk, hogy a letakart tárgyak ponyváin összegyűljön a víz!
• Ne tegyük a levágott füvet állóvizeinkbe!
• Ne halmozzunk fel olyan tárgyakat, amelyekben megállhat a víz!
(forrás: www.szunyogok.hu)
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Térségünkben évek óta kiemelt kérdés a környezeti hatásait tekintve káros kémiai
szúnyoggyérítésről a biológiai módszerre való átállás. A Dunakanyar Környezetvédelmi
Egyesület szervezésében idén tavasszal konferenciát rendeztek a témában, amelynek
a szentendrei Városháza adott otthont. Városunk saját hatáskörében már tett lépéseket az átállás felé, a Duna jobb partján és a Szentendrei-szigeten fekvő települések
számára szervezett találkozó azzal a céllal jött létre, hogy a dunakanyari települések
régiószinten, együtt, hatékonyabban lépjenek fel a közös cél elérése érdekében.

Elképzelni sem tudok más életet
Rovatunkban olyan helyi embereket szeretnénk bemutatni, akik bár
lehet nem részesültek kitüntetésekben, de munkájukkal, szorgalmukkal,
kedvességükkel, jócselekedeteikkel vagy csupán egy elmesélni való történettel
érdemessé váltak a közösség figyelmére.

30 —SZENTENDREI TÖRTÉNETEK

Amikor a nagyszüleim 1939-ben a patakpart mellett vettek egy telket, csupán két
malomépület volt körülöttük. Építettek
egy házat, amit csak hétvégente terveztek használni, de végül a budapesti bombázások elől a kisfiaikkal ide menekültek.
Később ‘56-ot is itt vészelték át, de a forradalom bukása után nagyapámnak, mint
a Nagy Imre kormány államtitkárának
bujkálnia kellett. Addig nagymama a fiúkkal Pilisszentlászlóra költözött. Sajnos nagypapa
nem tudott megbirkózni ezzel
a helyzettel, és nem sokkal később meghalt egy súlyos betegségben.
A nagymamám visszaköltözött Szentendrére, maga mellé
vette dédit is, és grafikusként
dolgozott – ő illusztrálta többek
közt a Pöttyös Panni könyveket
és a Mosó Masa mosodáját.
Soha nem hallottam őt panaszkodni, sőt, iszonyú jó humora
volt. Mindkét fiát szépen felnevelte – a papa szobrász lett, a bátyja pedig,
aki nemrég hunyt el, a magyar versenylótenyésztés és lóversenysport emblematikus
figurája volt.
A szüleim [Rákossy Anikó, festőművész
és Farkas Ádám, szobrászművész] a Képzőművészeti Egyetemen találkoztak, s még
nem volt meg édesanyám diplomája, mikor
megszülettem.
Szentendrén nőttem fel a nagyszülők házában. Együtt éltünk a dédi, a nagymama,
a papa, a mama, Borika, egy munkásőr
házaspár, ‘72-től Zsófika [Farkas Zsófia,
szobrászművész], aztán később Palkó bácsi,
nagypapa testvére, egy őrült feltaláló, aki
Buenos Airesben nagyon elszegényedett,
de a nagymama segítségével hazajött.
Tulajdonképpen mindenkinek megvolt a
maga élettere, és gyerekként rettentő jó
volt ennyi ember között felnőni.
A patakpart volt a mi állandó játszóterünk
– ott bicikliztünk, dobáltuk a kavicsokat,
törtük be egymás fejét véletlenül, vagy estünk a fáról a patakba. Akkor még teljesen
másképp nézett ki, mint ma – hatalmas lapulevelek nőttek mindkét partján, nem volt

betonút és csak az egyik oldalán vezetett
ösvény. Gyönyörű volt!
Szentendrén jártam óvodába és iskolákba,
a Móriczban érettségiztem.
Mi gyerekek mindenhová gyalog jártunk,
de tény, hogy minden sokkal nyugodtabbnak és biztonságosabbnak is tűnt.
Érettségi után Franciaországba mentem
dolgozni és tanulni, de végül a szerelem

évesek, éreztem, hogy most egy új szakasza indul el az életemnek, és ezért más
szemmel néztem rá a varrásra – azt mondtam magamnak, hogy ezt szeretném az
utamnak. Akkor kezdtem el nagyobb méretű, absztrakt képeket varrni. Kiállításaim
voltak, lettek újabb vevőim, de aztán jött a
válság, ami arra kényszerített, hogy újra a
kisebb, és könnyebben eladható dolgokra
koncentráljak.
Mindig is csodáltam a papa
tudatosságát, azt, hogy ha
valamit a fejébe vett, nem
kételkedett, bízott önmagában és megcsinálta. Ez a fajta
magabiztosság tőlem távol
áll, és meg kellett tanulnom a
kételyeimet kezelni. Rájöttem,
nem szabad, hogy a kétségek
eltántorítsanak. Mindenképp
neki kell állni, és majd a végén
kiderül, hogy amit csináltam
az jó lett, vagy sem. Hiszen, ha
meg sem próbálom, soha nem
Farkas Borbála, textiltervező iparművész | Fotó: Deim Balázs
is tudom meg.
miatt hazajöttem. Jött a lányom, Emma, A munkámnak sokáig két része volt: az
én pedig otthagytam az egyetemet. Há- alkotás és a vásárok. Hat éven át egész
rom évvel később megszületett a kishúga, nyáron, minden hétvégén kint árultam a
Rozi. A „textilezést” otthon, mellettük kezd- Dumtsa Forgatagban, de a járvány engem
tem el – takarókat, babákat és faliképeket is újratervezésre kényszerített. Ma már
varrtam nekik. Aztán amikor bekerültek a workshopokon és nyitott műhely tárlatokon
Püspökmajori óvodába, egyre több szülő- vagyok elérhető a munkáim iránt érdektárs ismerte és szerette meg a munkáimat, lődőknek. Varró workshopokat heti rendés rendelt tőlem párnákat, terítőket, vagy szerességgel tartok gyerekeknek, illetve
akár komplett karácsonyfadísz szetteket.
felnőtteknek, ahol a textiltervezés részleAz óvodának is készítettem egy – gémes teiben lehet elmerülni. A nyitott műhely
kutas, lovas, tehenes, bárányos, fás, viráprogramot immár harmadik éve szervezzük
gos meserészletet ábrázoló – faliképet,
a párommal, Palyov Péter festőművésszel
ami mind a mai napig kint is van, immár közösen. Ezeken a hétvégéken kinyitjuk a
huszonhat éve.
közös műhelyünk ajtaját, ahol beszélgeTalán, amikor először vásároltak „idege- tésekkel, finomságokkal és persze nagy
nek” tőlem, és hívtak meg iparművészeti
szeretettel várjuk az érdeklődőket.
vásárra, éreztem azt, hogy én most „csi- Szentendre nekem az életem – a felmenálok valamit”. Időközben elvégeztem az nőktől kezdve a munkámon át a barátokig
Iparművészeti Egyetem művészeti mene- minden ideköt. Minden szempontból zsedzser szakát, amely tudás nagyon jól jött
niális hely! Jó a fekvése, gyönyörű a belvákésőbb a Kortárs Művészeti Piac (KOMP) rosa, rengeteg művész él itt, és pezseg az
megszervezéséhez.
élet. Ebben a közegben nőttem fel, mind
Bizonyos szempontból a harminchat éves tágabb, mind szűkebb értelemben, művékoromat tekintem fordulópontnak a mun- szekkel körülvéve, és elképzelni sem tudok
kámban. A lányaim akkor lettek 13 és 16
más életet.

Diótörő Balettiskola – immár 30. éve
Itt Szentendrén, a Dunaparti Művelődési
Házban működő Diótörő Balettiskola évtizedek óta foglalkozik a gyerekekkel. A
2022-23-as tanévben ünneplik fennállásuk
30. évfordulóját.
Több generációt neveltek ki óvodás kortól
a felnőtté válás időszakáig, lányokat, fiúkat
egyaránt.

helyzet miatt 2020 márciusától egy ideig
lehetetlen volt. 2021 nyarán a Szentendre
Éjjel-Nappal Fesztivál keretén belül egy
rendhagyó szabadtéri darabot, a Lélekatlaszt láthatta a nézőközönség. A jó hír, hogy
2022-ben nagy örömmel és lelkesedéssel
tértek vissza a Tavaszi Fesztivál műsorába
április 9-én este Táncnovellák című darabjukkal a HBPMK színpadára.

Diótörő Balettiskola előadása a PMK-ban

Az oktatók számára elsődleges cél, hogy
jó tartású, jó mozgású és a világra nyitott
személyiségű gyerekeket neveljenek. A
módszeresen felépített órák és a változatos koreográfiák teszik lehetővé, hogy
a növendékek megnyíljanak, fejlődjenek.
A tehetségeket maximálisan támogatják,
táncos pályájukat segítik az oktatók.
Minden évben nyáron balett tánctábort
szerveznek a DMH épületében. A táborzáró napon egy kis előadás keretében mutatják meg a szülőknek, hogy mit tanultak
a hét alatt. A tánctáborba az iskolaérett
táncos lábú gyerekek jelentkezését várják.
Érdeklődni a DMH-ban személyesen vagy
telefonon lehetséges.
Jövőre egy nagyszabású előadás keretében ünneplik meg 30 éves évfordulójukat.
A Diótörő Balettiskola vezetői: Gyúróné
Domján Andrea és Gyúró Tamás
GÁLAELŐADÁS: 2022. május 28. (szombat)
– PMK Színházterme (jegyár: 1500 Ft)
Kortárs&Balett Tánccsoport – nem csak
gyerekeknek
A Kortárs & Balett Tánccsoportot Stefanovics Anna és Kósa Zsófia alapították 2018ban. Táncosaik a Diótörő Balettiskolából
felnövő fiatalok voltak.
2019 márciusa fordulópont volt a csoport
életében, hiszen az első önálló, Tavaszi szél
vizet áraszt című előadásukat a Szentendrei Tavaszi Fesztiválon mutatták be nagy
sikerrel. A 2019-es évet második kortárs
darabjuk, az Érzelmi Hullámvasút bemutatójával zárták az Adventi Fesztiválon. A
fellépések lehetősége sajnos a járvány-

2020 szeptemberében több korosztály
számára indultak új csoportjaik, különböző óratípusok és tánctechnikák közül lehet
válogatni. Az órák heti rendszerességgel
zajlanak azóta is a Püspökmajor lakótelepen a Kocka táncteremben, valamint a Dunaparti Művelődési Ház balett termében.
Az óvodásokra és általános iskolásokra
3 időpontban várnak kreatív táncórák. A

titkolt cél, hogy olyan alapokat sajátítsanak
el a gyerekek, amelyeknek köszönhetően
később a fellépő csoport tagjai lehetnek
és jövőbeli színvonalas előadások szereplői lehessenek.
A 13 év felettieknek modern technika és
kortárstánc óra is látogatható, kezdő, valamint haladó szinten egyaránt. A fent említett stílusjegyek felhasználásával kombinációkat tanulnak a résztvevők, kreatív
feladatok és kihívások színesítik az órákat.
Természetesen az erősítés és nyújtás is állandó része az alkalmaknak.
Felnőtteknek a klasszikus balett alapjait a
kortárs tánc kreatív szabadságával összekapcsoló kortárs balett, valamint a harmonikus, teljes testet átmozgató stretching
órák közül lehet választani.
A tanév végén az összes csoport egy
gálaműsor keretében lép fel, közösen
alkotott, valamint az év során elsajátított
koreográfiákkal. Már most elkezdődött a
felkészülés a mindenki által izgatottan várt
közös bemutatóra.
A fellépő csoportba komolyabb táncos
előképzettséggel lehet csatlakozni. Heti
3 alkalom alatt koreográfiatanulás, improvizáció, technikai tréning és alapos felkészülés vár az igazán elhivatott táncosokra.
A tánccsoport jelenleg egyedülállóként
képviseli a modern és kortárs táncművészetet Szentendrén. Céljaik között – a
kortárs-modern tánc, valamint az improvizáció népszerűsítése mellett – szerepel
az is, hogy bizonyítsák, nem csak profes�szionális szinten van létjogosultsága a

Próbál a Kortárs&Balett Tánccsoport

tánctechnikák alapjaival való megismerkedés, önkifejezés, testtudatfejlesztés és
improvizációs alkotó feladatok kapnak
szerepet a 60 perces órákon.
9 év felett a kortárs-modern tánc előkészítőn már 90 perces alkalmakhoz lehet csatlakozni, azok számára, akiket komolyabban
érdekel a tánctanulás. Tréninggyakorlatok, kiegészítő technikák és hosszabb koreográfiak is az órák részét képezik. Nem

táncnak a színpadon. A fiatalok számára
ez nem kötelesség és munka, hanem egy
olyan szívből választott művészeti forma,
amelytől életüket teljesnek érzik, és ezt
másokkal is szívesen megosztják.
Honlap: www.kortarsbalettszentendre.hu
Facebook: Kortárs&Balett Tánccsoport
Instagram: @dancefromheart
GÁLAELŐADÁS: 2022. június 11. (szombat)
– PMK Színházterme (jegyár: 2000 Ft)
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Amatőrök a színpadon: tánc és balett a DMH-ban

Gyerekek a kedvenc sportjukról
Szentendrei sportegyesületbe járó gyerekeket kérdeztünk arról, miért ezt a sportot
választották és milyen értékeket kapnak attól az egyesülettől, amelyikhez tartoznak.
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Lisal David (14)
Sportág: Karate
Egyesület: Piramis Sportegyesület
Szentendre
Kiskoromban mindig is eleven, sportos
gyerek voltam. Egyszer a szüleim elvittek
egy ovi-olimpiára, amit a mostani egyesületem szervezett. Különböző sportokat lehetett kipróbálni, versenyezni bennük. Itt a
karate különösen megtetszett, ezért a Piramisnál kötöttem ki. 10 év alatt nem tudtam
megunni, minden verseny előtt ugyanaz a
jó izgulás fog el, mint bármikor régebben.
Nagyon jó itt a társaság és nem mellesleg
a sport az egyik legkedvesebb időtöltésem. A csoportban a többség idősebb nálam, de ez csak még jobban motivál, hogy
hasonlóan jó eredményeket érjek el, mint
ők. Az edzések jó hangulatban telnek, nem
csak plusz izmokat köszönhetünk ennek,
hanem jóízű nevetéseket is. Többször
szervezünk edzőtermen kívüli csapatépítő
programokat, amiken mindenki lelkesen
vesz részt. Az egyesületnek nemcsak jónéhány barátot, de egy összetartó társaságot
is köszönhetek.
Bíró Anna (14)
Sportág: Triatlon
Egyesület: Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület
Még csak első osztályos voltam, amikor
anyukám többféle sportolási lehetőséget sorolt fel, de egyik sem tetszett. Azután egyszer Leányfalun találkoztunk az
edzőkkel, akik éppen arra bicikliztek, és
anya megkérdezte, hogy csatlakozhatnánk-e a testvéreimmel. Ők rögtön igent
mondtak. Nekem fogalmam sem volt,
mi az a triatlon, de amikor elmagyarázták, azonnal megtetszett, hiszen minden
sportágat szerettem belőle, és az edzők is
szimpatikusnak tűntek. Azóta is oda járok
a testvéreimmel, ha jól számolom, már
tizedik éve. Még a karantén sem tudott
eltántorítani. Az edzők érdeme, hogy en�nyi ideje járok. Ők nem versenyzőket nevelnek, hanem megszerettetik a sportot.
Amikor kisebbek voltunk, jártunk versenyekre, de amikor a hobbi szintű edzés
nem volt már elég hozzá, abbahagytuk.
Akinek igénye van rá, persze szívesen
felkészítik, most is van olyan társam, aki
rendszeresen versenyzik. Ha lehetőség
van rá, kimegyünk a természetbe, az erdőben biciklizünk vagy a Duna-parton
futunk. Az edzések hangulata nagyon
családias, mindenki ismer mindenkit. Az
edzőket pedig második szüleinknek érezzük, hiszen nagyon kicsi korunktól fogva
részei az életünknek.

Karádi Nimród (9)
Sportág: birkózás
Egyesület: Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület
Nagyon szeretek birkózni, sportolni, szeretem a küzdést és a küzdősportokat. Tetszik,
hogy lehet a másikat dobálni jobbra-balra,
ajánlom mindenkinek. Hol kisebbekkel, hol
nagyobbakkal vagyok, és van egy edzőtársam, akivel nagyon szeretjük egymást,
szeretünk együtt edzeni és a csapat is nagyon jó.
Figder Flóra (14)
Sportág: tánc
Egyesület: Welldance Sporttánc Egyesület
Az unokatestvérem Tanévzáró Gáláján
láttam először a Welldance Sprottánc

Egyesületet, rögtön tudtam, hogy itt van
a helyem! Többféle sportot is kipróbáltam, de a táncnál éreztem azt, hogy igazán önmagam lehetek. Mikor táncolok,
úgy érzem, mintha átkerülnék egy másik
világba, nem gondolok semmi rosszra,
és felszabadultnak érzem magam. Mikor valaki azt mondja, hogy a tánc nem
sport, azt nem érzem jogosnak, mivel sok
kitartás, szenvedély, és rengeteg edzés
és gyakorlás kell ahhoz, hogy el tudjuk
érni a célunkat. Sokan nem tudják, hogy
mennyit próbálunk, készülünk egy adott
versenyre. Egy táncos nem attól táncos,
hogy minden mozdulatot tökéletesen ki
tud táncolni, hanem attól lesz egy táncos igazi, ha úgy táncol, hogy élvezi is
azt, amit csinál könnyed beleéléssel és
élvezettel. Mindenhol táncolok, ahol ez
lehetséges, otthon, az iskolában, az étkező asztalnál, a fürdőben, mert mindennél fontosabb a tánc és a zene, el sem

tudnám mondani, hogy mennyire, mert
nincsenek rá szavak.
A Welldance barátokat, kitartást, örömöt,
élményeket, boldog pillanatokat, tartást,
bíztatást, adott, egy második családot! Hét
év alatt nagyon sok eredményt értünk el
a csapataimmal. Nagyon szeretek versenyezni, otthon az ágyam fölötti polcon áll
tizenöt kupa, ezekre nagyon büszke vagyok!
Kovács Nimród (11)
Sport: vízilabda
Egyesület: Kópé Uvse 1.
5 éves korom óta úszom és ez jó alap a
vízilabdához. Éreztem, hogy valami hiányzik az életemből, de amióta vízilabdázom,
ez a hiány megszűnt. Imádom! Szeretek
kapura lőni és meccsre járni. Az edzők
mindent megtesznek azért, hogy kihozzam
magamból a legjobbat, szigorúak, de jó

fejek. Sokat foglalkoznak velem. Szeretnék nagyon jó játékos lenni! A csapatban
sok a jó barátom és a testvérem is ide jár.
Jók az edzőtáborok nyáron és bár nagyon
elfáradok, de élvezem.
Dobovics Gergely (18)
Sport: röplabda
Egyesület: Dunakanyar LSN
Mindig is szerettem a labdasportokat, mert
szeretek csapatban játszani. A suliban is
élveztem a röplabdát, ezért döntöttem
emellett. Az egyesületben nagyon jó a
közösség, és kifejezetten tetszik az értékrend. Az edzők kedvesek, segítőkészek és
odafigyelnek mindenkire. Kezdőként nagyon jól esett, hogy mind az edzők mind
a csapattársaim segítettek a fejlődésben.
Azóta nagyon sok emlékezetes meccsen
vagyunk túl és sose bántam meg, hogy a
Dunakanyarba jöttem.
Gergi Erna

Diákolimpiai hírek

Atlétika többpróba
Április 29-én rendezték meg az atlétika
többpróba versenyét, ahol 172 gyermek
mérte össze tudását különböző versenyszámokban. A helyszínt a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája biztosította.
Hat iskola, 26 csapat, 3 korcsoport, 172
gyermek. Az általános iskola harmadik
osztályától nyolcadik osztályáig bezárólag különböző korcsoportokba sorolva
küzdöttek a fiatalok Szentendre körzet
bajnoki címéért.
Csapatban és egyéniben is érmeket osztottak. Jó hangulatú, de igen fárasztó
napon voltak túl a csapatok. 60m/100m
síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés, 600m/800m futásban mérettet-

Bajnokságot nyertek
a kézis lányok
A szentendrei női kézilabdás lányok,
két fordulóval a bajnokság vége előtt
már biztosan bajnokok az NBII Északi
csoportjában.
Nehéz időszak után, a pandémiát és
a sérüléseket is átvészelve magabiztosan, vereség nélkül győzedelmeskedett a női csapatunk. A lányok 20
mérkőzésből 18 győzelmet és két
döntetlent játszottak, így bár még hátra van két forduló, pontszámban már
nem lehet behozni őket. Külön öröm,
hogy két játékos is a legjbb 10 góllövő
listán szerepel. Vígh Patrícia 140 góllal
a 3., míg Lukovics Boglárka 122 góllal
a 6. helyen áll. A lányok a következő
szezont az NB I/B-ben folytatják, és
innentől már a strandkézilabdára fókuszálhatnak.
Gratulálunk a csapatnak!
A bajnok csapat tagjai:
Vígh Patrícia, Lukovics Boglárka, Rácz
Réka, Gaylhoffer Ildikó, Kovács Rebecca, Léránt Sára, Ulmann Bernadett,
Gajdos Dorottya, Farkas Tekla, Markos
Réka, Muhari Adrienn, Gergi Boglárka,
Benzsay Rebeka, Mellák Dorka, Szűcs
Fanni,

ték meg magukat. Mindenki eredménye
számított, s a végén az összeredmények
adták a végső sorrendet. Az első helyezettek képviselik körzetünket Pest megye
döntőjében.

Mátyás Király Általános Iskola • III. hely:
Barcsay Jenő Általános Iskola (Balogh
Nóra, Sümeghi-Flandorffer Hanna, Török
Kenza, Erdei Hanna, Károly-Németh Zsófia,
Balázs Boróka)
IV. kcs. fiú – I. hely: Pomáz Mátyás Király
Áltakános Iskola • II. hely: Szentendrei Református Gimnázium (Székely Áron, Imre
Pál, Bagdi Gergő, Köck Botond, Gorda Barnabás, Borszéki-Kiss Balázs) • III. hely: Barcsay Jenő Általános Iskola (Balog Nándor,
Hujber-Khell Noel, Kosznovszki Benedek,
Moricz Barnabás)
IV. kcs. lány – I. hely: Pomáz Mátyás Király
Általános Iskola • II. hely: Barcsay Jenő
Általános Iskola (Szeifert Viktória, Borlay Szofi, Tóth Maja, Eckensberger Réka,
Nagyváradi Kincső, Balázs Júlia) • III. hely:
Szentendrei Református Gimnázium (Gotlasz Nóra, Gerendás Emma, gergely Lilla,
Bogáti Margaréta, Stefanek Anna, Potec
Anna)

Csapateredmények:
II. kcs. fiú – I. hely: II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Merész Domokos, Gyönyörű Bernát, Péli Aladár, Hajdú
Gergő, Jakab Simon, Sági Nagy Flórián) • II.
hely: Pomáz Mátyás Király Általános Iskola
• III. hely: Kalászsuli Budakalász
II. kcs. lány – I. hely: Pomáz Mátyás Király
Általános Iskola • II. hely: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium (Gosztonyi
Eszter, Görög Zsófia, Mihálszki Lili, Fiál-Varga Szonja, Gyuricza Panna) • III. hely: Kalászsuli, Budakalász
III. kcs. fiú – I. hely: Pomáz Mátyás Király
Ált. Isk. • II. hely: Barcsay Jenő Általános
Iskola (Gyenes Domos, Király Attila, Somogyi Hunor, Vukics Bulcsú, Udvarhelyi
Áron, Bánóczi Szilárd) • III. hely: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
(Hajdú Máté, Szaka Milán, Rudolf Árpád,
Takács Gergő, Szentendrey Zétény)
III. kcs. lány – I. hely: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium (Dombai
Mira, Göllner Sára, Grósz Lili, Imre Júlia,
Kiss Maja, Osváth Jázmin) • II. hely: Pomáz
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Egyéni győztesek: Gotlasz Fanni (SZRG);
Göllner Sára (Rákóczi); Király Attila (Barcsay); Péli Aladár (Rákóczi)
2. hely: Kovács Boldizsár (Rákóczi); Réthy
Hajnalka (SZRG); Gosztonyi Eszter (Rákóczi)
3. hely: Borszéki-Kiss Balázs (SZRG); Merész Domokos (Rákóczi)
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2022. május 30-ig várjuk a szerkesztőségünkbe,
vagy a szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között Farkas Bori
textiltervező iparművész által készített borítéktáskát sorsolunk ki.
A szerencsés nyertes nevét június 8-i lapszámunkban tesszük közzé.
Az április 13-i rejtvényünk helyes megfejtése „Ha én szél lehetnék” volt.
A nyertes: Takács-Bajay Igor 6 éves olvasónk. Nyereménye két belépőjegy a Barlang
választott előadására.
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Református Gimnázium országos
döntőben
IV. korcsoportos fiú labdarúgó csapata túl
a körzeti, területi majd Pest megyei döntő magabiztos győzelme után, az ország
legjobb csapati közé focizta magát. A gimnázium életében először jutottak el ilyen
magas szintre a fiúk.
A csapat tagjai: Antal-Varga Milán, Bergmann Kristóf, Kovács Gellért, Kovácsházy
Kristóf, Kucsinka Márton, Merész Gellért,
Pap Márton, Potec András, Takács Pál, Vass
Torda Nemere

letként a második helyen végzett. Gratulálunk minden versenyzőnknek!

S P O RTHÍR E K
Duatlon
Tavalyi eredményei alapján Draxler Alexia
az ifjúsági duatlon aranyjelvényes sportolója lett az SZKHSE színeiben. Gratulálunk!
Strandkézilabda
Szentendrei NKE
Hivatalosan is megkezdték a 2022-es
nyári szezont a Szentendrei NKE lányai.
Célpontjuk a zágrábi Jarun Cup volt az
elmúlt évekhez hasonlóan. Sajnos az
elődöntőben szétlövés után alulmaradtak a lányok, így a bronzéremért játszhattak Zágrábban.

Korfball
A szentendrei Kékvölgy SE U15-ös
csapata tavaly megnyerte a bajnokság másodosztályát, így idén már az
élvonalban szerepelhetett. Az április
23-án megrendezett Utánpótlás Döntők Napján a döntőbe kerülésért vívott

mérkőzésen 2 ponttal alulmaradt a bajnokságot megnyerő VSD csapata ellen,
így az Óbudai KK-val mérkőzött meg a
3.helyért. A mérkőzést a Kékvölgy SE
12:9 arányban megnyerte, így az U15ös korosztály 1. osztályának bronzérmét
szerezte meg.

Wadokai karate
A Piramis Sportegyesület a Wadokai
Karate Magyar Bajnokság 2. fordulóján

Labdarúgás
Dunakanyar SE
U15 MLSZ kiemelt bajnokságában az
előkelő 3. helyen várják a folytatást
a fiúk. Még négy mérkőzésük van a
bajnokságból, melyből kettőn itthon
szurkolhatnak nekik. Nehéz meccsek
várnak a fiúkra, hiszen a listavezető
Békéscsabát és a közvetlen utánuk
helyezkedő Miskolcot itthon fogadják.
Hajrá fiúk!
05.14 10:00 Vác (10) – Dunakanyar SE
05.21 15:00 Dunakanyar SE – Miskolc (4.)

az egyesületek összesített versenyén 18
egyesület közül a legjobb vidéki egyesü-

05.29 13:00 Kecskemét (9) – Dunakanyar SE

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

Cím (hrsz)

Terület

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése

Jelenlegi övezeti
besorolás

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 m2

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 m

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 m2

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 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

18.

Szentendre belterület 402/29 egy része

2528 m2

kivett közterület

K-lm/0

19.

Szentendre belterület 402/30

722 m2

kivett beépítetlen terület

Vt-11

2

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. augusztus 1. 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

Részvételi díj:

37.000 Ft/fő

Fazekas tábor és Faműves tábor
a skanzenben!
2022. július 18-22.
13 éves kortól szeniorig!

Jelentkezés: www.skanzen.hu

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500

Kezdd el a pályafutásod
az Értékesítésben és dolgozz
Bolti eladóként!

´ben
részmunkaidó

2000 Szentendre ,
Kalászi út 2/a.

heti 35 óra

kezdő bruttó bér

329 963 Ft

FELADATOK, AMIK RÁD VÁRNAK

ÁRUPAKOLÁS

KASSZÁZÁS

HELYBEN SÜTÖTT SE
PÉKÁRUK MEGSÜTÉ

HR_hirdetes_Szentendre_es_videke_190x130,4_Szentendre_bolti.indd 1

TAKARÍTÁS
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kÖvess mInket!

A SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
PARKOLÓŐR, SEGÉDFELÜGYELŐ ÁLLÁST
HIRDET

Pályázat „Jó tanuló – jó sportoló
2022” cím elnyeréséért

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság parkolóőri, segédfelügyelői munkakör betölté-

A pályázat kiírója: Szentendre Város Önkormányzat
A pályázat célja: Szentendrén tanuló, de bárhol sportoló, általános
és középiskolás diákok kimagasló tanulmányi és sportteljesítményének elismerése
Pályázhatnak: Szentendrén működő oktatási intézmények igazgatói a 2021/2022. tanév eredményei alapján.
A cím viselésének időszaka: 2022. október 1. – 2023. szeptember
30.
Jutalom: oklevél és tárgyjutalom
A pályázat beküldésének határideje: 2022. június 30. csütörtök
16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója személyesen
vagy postán.
Cím: Jó tanuló- Jó sportoló 2022,
2000 Szentendre Városház tér 3.
További információ: www.szentendre.hu

sére pályázatot hirdet. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 8.
· Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű munkajogviszony, próbaidő 3 hónap
· Munkavégzés helye: Szentendre város közigazgatási területe
Ellátandó feladatok:
· Szentendre Város fizető parkoló területén és a várakozási övezetbe bevont területeken található parkoló-automaták ellenőrzése, a várakozó gépjárművek díjfizetésének
ellenőrzése, illetve díjfizetés hiányában pótdíjfizetési felszólítás kiállítása;
· Egyenruhában, szolgálati gépkocsival, és gyalogosan történő járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében hivatalos személy segítőjeként rendészeti feladatellátás, helyszíni
intézkedések biztosítása;
· Térfigyelő kamerarendszer figyelése;
· Belső adminisztratív munkavégzés.
A munkakörhöz tartozó elvárások:
· B kategóriás jogosítvány
· Okos telefon (PDA) felhasználói ismeret
· Jó kommunikációs képesség
· Felelősségteljes munkavégzésre való készség
· Stressztűrő képesség
· Határozott, ugyanakkor udvarias fellépés
Pályázati feltételek:
· magyar állampolgárság,
· cselekvőképesség,
· betöltött 18. életév
· az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS GÁZKAZÁN CSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS

CXX. törvény 5. § szerinti büntetlenlenség igazolása 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal
· általános iskola 8. osztály végzettség
· munkaszerződés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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· segédfelügyelő szakképesítés,
· azonos munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

–
–
–
–
–
–

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

06309-36-86-36

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
Pályázattal kapcsolatos további információt Jámbor Ferenc nyújt a +36 20/972-7965ös telefonszámon.

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

pantone 877
pantone 654

NAPELEMES AUTÓBEÁLLÓ

A TE ENERGIÁD

www.msolar.hu

info@msolar.hu

+36 30 119 8405

S ZO LG Á LTATÁ S
Cserépkályha és kandallóépítés. bakoskandallo.hu +36 20 492-1296
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Családi ház építéséhez
állvány bérbeadó Tel.: +36 70 578-1468
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel.: +36 26
788-367, +36 30 950-4187, Mezei Sándor
Közös képviselet és társasházkezelés www.
csaladias-tarsashaz.hu +36 30 258-6882
Társasházak családi hangulatú és tulajdonosi
szemléletű kezelése.

Gábor Eszmeralda, becsüs, műgyűjtőnő,
legmagasabb áron vásárol festményeket, aranyakat, drágakövet, ezüsttárgyakat, bútorokat,
órákat, üvegtárgyakat, kardokat, papír- és
pénzérmét, Herendiket, kerámiákat, teljes hagyatékokat, gyűjteményeket stb. Üzleti telefon:
+36 30 400-3645, zsolnay08gmail.com
Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüstöket, bronzokat, órákat, bútorokat, porcelánt, teljes hagyatékot.Tel.: +36
20 280-0151 e-mail: herendi77@gmail.com

ÁLL Á S
Kertünk gondozásához, karbantartásához
keresünk megbízható segítséget heti rendszerességgel. A kert kicsi, de lépcsős.
Tel: +36 20 565-0000

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

Alkalmankénti kertimunkára, fűnyírásra keresünk megbízható személyt.
Telefon: +36 30 212-9798

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

Órabéres takarítót keresek Tel: +36 20 3456-158

Tetődoktor. Régi hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető,
új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák is. +36 70 757-5455
Hűtőgépszerelés garanciával, klímatelepítés és
-tisztítás profi eszközökkel. Tel: +36 70 316-6288
Minőségi lakásfelújítás. Komplex fürdőszoba-,
konyhafelújítás, festés, mázolás, tapétázás,
kültér, beltér. Ingyenes árajánlat, kiszállás,
árubeszerzés. www.pecoproject.hu,
+36 20 424-0227

Esetenkénti kerti munkákra férfit keresek.
Tel: +36 20 3456-158
A Szent András Katolikus Általános Iskola és
Óvoda a 2022/2023-as tanévtől alsós tanítói
állást hirdet, valamint testnevelés-bármely,
vagy technika-bármely szakos kollégát keres a
felső tagozatra. Jelentkezni május 31 -ig lehet
az iskola e-mail címére (szentandrasisk@gmail.
com) vagy postai úton eljuttatott (2000 Szentendre, Bajcsy-zs. út 4.) önéletrajzzal.

E GY É B
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Albérlet Pannónián kiadó. Emeleti 3 szoba összkomfort. Tel: +36 26 310-528

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

Életjáradék, segíthet visszazökkenni a mindennapok élvezetébe. Bevásárlás, ápolás,
gondoskodás, takarítás. Legyen szó bármiről,
én segítek Önnek. Tel: +36 70 723 6434
Egészítse ki anyagi jövedelmét, Gábor Eszmeralda eltartási vagy életjáradék szerződést
kötne, igény esetén gondozását is vállalná.
Telefon: +36 30 898-5720

Részvételi díj:

Skanzen
kedvez Kártyával
mén
részvét yes
el!

belépődíj +
900 Ft/fő

MESÉS SKANZEN
KiSMAMA progrAM

2022. május 4., 18., június 1., 15., szeptember 7., 21., október 5.
Játékos, mesés program 1-3 éves gyermekeknek édesanyjukkal, nagymamával!

Jelentkezés: www.skanzen.hu

KÖVESS MiNKET!

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM / 2000 SZENTENDRE / SZTARAVODAI ÚT 75. / TELEFON: +36 26 502 500
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Leinformálható, megbízható házaspár életjáradéki vagy eltartási szerződést kötne, akár
nagyobb összegű első részlettel és magas havi
díjjal. Kálny Csaba és Etelka +36 20 949-4940

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

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Telefon: +36-26/310-424; +36-26/319-941
TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Telefon: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Telefon: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
Titkár: Simonyi Zsolt
KÖZTERÜLET FELÜGYELET
Munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

• Foglalkoztatási osztály: +36-26/500-031, -032
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
• Népegészségügyi osztály: +36-26/310-149
2000 Szentendre, Városház tér 1.
E-mail: antsz.szentendre@pest.gov.hu
MVM NEXT (áramszolgáltató)
Honlap: www.ker.mvmnext.hu
Telefon: +36-1/20/30/70-474-9999
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
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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
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

DMRV
+36-27/999-6888
+36-80/224-488
E-mail: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
2000 Szentendre, Duna korzó 25
• távhő és hulladékgazdálkodás
• parkolás
• helyi adóügyek
• egyéb önkormányzati ügyek
• rendészeti ügyek
Telefon: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár, Pomáz
2013 Pomáz, Huszár utca 2.
Telefon:+36-26/999-425

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u. 33.
Telefon: +36-26/787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00
Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon: +36-26/319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00
Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: +36-26/505-779 +36-26/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00
Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon: +36-26/310-868 +36-26/310-487

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT KERES
A SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2022.
május 8.
• A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
• Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
• A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Pályázati feltételek:

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 +36-26/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

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

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

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.
GONDOZÁSI KÖZPONT
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Telefon: +36-26/311-964
E-mail: gondozasikozpontszentendre@gmail.com
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
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36-21/571-6502
GYEPMESTER: +36-20/931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: Tel/Fax: +36-26/310-442

FELHÍVÁS
SZENTENDRE VÁROS SEMMELWEIS DÍJ
JAVASLATTÉTELÉRE
Szentendre Város Önkormányzat Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi
tevékenységet végzők kimagasló egészségügyi teljesítményének elismerése, valamint
személyes megbecsülése és további ösztönzése céljából a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletével megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját.
A fenti rendelet és az azt módosító 37/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet értelmében
a díj Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők részére,
egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díj megosztva vagy posztumusz
nem adományozható.

• Magyar állampolgárság,

A díj adományozására javaslatot tehet

• Cselekvőképesség,

– Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetője és Közalkalmazotti Tanácsa,

• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy
középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
• MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete,
• B kategóriás jogosítvány,
• szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés megkötése mellett
közterület-felügyelői szakképzettség megszerzésének vállalása

– a polgármester, a jegyző,
– a képviselők,
– a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
– legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell:
– a jelölt szakmai életútját,
– az egészségügyi teljesítménye ismertetését,
– azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

A díjazott az adományozásról okiratot kap és egyszeri bruttó 70 000 Ft összegű jutalomban részesül.

vány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni

A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis nap keretében, a július 1. napja előtti mun-

szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői

kanapon.

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

A javaslattétel határideje: 2022. május 16. (hétfő)

• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

• szentendrei, kistérségi helyismeret

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után, kérjük,
e-mailben küldjék meg a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

• közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
További részletek a www.szentendre.hu oldalon, vagy a 06/20 972-7965
telefonszámon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033-es telefonszámon.

Szentendre 2022

