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Fürdő és újraindulás

A fürdőket fogja először keresni a belföldi vendég is. Nélkülük nem 
lesz újraindulás, hiába tudjuk, hogy a fürdők a magyar turizmus 
motorjai, mégis más, jövedelmezőbb ágazatokat szolgálnak ki. Pedig 
ha a fürdők nem tudnak desztinációs léptékkel is értelmezhető módon 
újraindulni, akkor hiába vannak a szép szállodák, nem lesznek bennük 
vendégek. Ez vidéken hatványozottan igaz. A fürdő a vonzerő, a szál-
loda az eszköz, hogy egy napnál tovább tudjanak maradni a vendégek. 
A fürdők nélkül a belföldi turizmus sem tud majd talpraállni. (A le-
ányfalui fürdő igazgatójával beszélgettünk, írásunk a 7. oldalon)

Séta a Skanzenben!
Május 23-tól az épületekbe ugyan be nem mehetünk, kikapcso-

lódni azonban igen. Sétálhatunk a tájegységekben, az utcákon, az 
épületek kívülről megtekinthetők, az udvarokba, portákba is beme-
hetnek a látogatók, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum megnyitja ka-
puit. Nyitva tartanak a múzeum boltjai, vendéglátó-egységei (étterem, 
pékség, portékabolt, szatócsbolt), kerékpár, kisszekér, roller pedig 
bérelhető a bejárati épületben. Mindez az előírások betartásával lehet-
séges. (További információ az 5. oldalon.)

Múzeumi tervek újratöltve
Ennek az évnek a terveit sajnálatosan át kell szervezni. Azonban ez 

egy jó alkalom arra, hogy az átszervezésekre, az intézményracionali-
zálására és az újratervezett programokra tudjunk koncentrálni.

Az elkövetkező években szakmai restanciákat, a Szentendrei mű-
vészet és ’70-es évek végén színre lépő generáció monografikus bemu-
tatását szeretném. Fontos, hogy kövessük és bemutassuk, biztosítsuk 
az első nagyobb bemutatkozási lehetőséget a fiatal generáció számára. 
Célom fejleszteni a gyermekek készségeit és képességeit, akikből mú-
zeumbarát, közgyűjteményeket látogató, művészetet értelmezni tudó 
felnőttek válhatnak, hiszen a múzeumok a tanulás egyik legszínesebb 
és leghatékonyabb intézményét alkotják. (Interjú az 5. oldalon)

Parkoló az ivóvízbázison

A budakalászi környezetvédők folyamatosan ellenezték a parkoló 
létrehozását, mert egy olyan vízbázison épült fel, amely a Dunaka-
nyarban élő emberek ívóvízét biztosítja. A parkoló megépült, egyes 
szakértők szerint minden rendben van, más szakértők szerint viszont 
problémás a parkoló, hiszen az autókból olaj és más anyagok kerül-
hetnek a talajra, onnan pedig a talajvízbe, majd a csapokba és a po-
harakba. A Pest Megyei Kormányhivatal megsemmisítette a budaka-
lászi elutasító határozatokat, a budakalászi jegyzőt kizárták és a szom-
szédos Üröm jegyzőjét jelölték ki a szakhatósági állásfoglalásra. A 
Budapest tengerpartjának nevezett Lupa Beach parkolója megkapta 
a fennmaradási és forgalomba helyezési engedélyt, lehet parkolni az 
ivóvízbázis felett. (További nformáció a 6. oldalon)

KAPU-
ART

„Szerintetek un or tho-
dox ötlet ezekben a művé-
szetszegény időkben egy 
újfajta szentendrei kiállítás 
terve? Az elnevezés „Ka pu-
art”. Azaz a művészek, 
akiknek van kapujuk vagy 
garázsajtajuk, minden 
szombaton 14-16 óra kö-
zött kifüggesztenek egy 
festményt, a kapujukra. a 
Facebook-on meg közzé-
tesznek hozzá kis magyará-
zó szöveget/ folytatás az 
ötödiken.
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TÉRSÉGI TERVEK 2020
Megtartani és megmutatni

Fenntartható fejlődés, az élhető környezet 
megtartása és közösségépítés. E három cél-
hoz kapcsolható Pilisszentlászló önkor-
mányzatának valamennyi törekvése, mond-
ta el lapunknak a településen második ciklu-
sában munkálkodó polgármester, Tóth Attila.

Az 1240 fő lakosú falut – amelyet vezetője társadalmi 
megbízással irányít – hivatali szinten 2013-ban csatolták Szentendréhez. Magyarország 
összes településének megfelelően Pilisszentlászlónak is önálló önkormányzata van a hét 
fős testülettel és a polgármesterrel együtt. Ebből következőleg a falu rendelkezésére 
álló forrásainak tervezése az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az adminisztrációhoz 
tartozó hivatali ügyintézések a szentendrei önkormányzattal közösen működtetett 
hivatalban történnek. A kistelepülés első embere szerint a hetedik éve működő rend-
szernek – noha a kezdeti „összecsiszolódás” idején, a két település méreteiből adódóan 
(kicsi-nagy) akadtak súrlódások – komoly előnyei vannak, hiszen egy jóval nagyobb 
hivatal szakmailag felkészült munkatársai segítik az ügyintézést. Tóth Attila hangsú-
lyozta, Szentendre és Pilisszentlászló esetében kiegyensúlyozott a munkakapcsolat, a 
„nagy” nem elnyomja, hanem segíti a „kicsit”.

Ne csak a pályázat nyerjen!
Pilisszentlászló idei költségvetése, két különálló forrásból, állami normatív támogatásból 

és a saját bevételből tevődik össze és közel százmillió forint. A költségvetésben a kommu-
nális és az iparűzési adóbevételei ebből mindössze 25-30 milliót tesznek ki. A fennmaradó, 
normatív támogatásból is helye van minden forintnak. A saját forrás egy részét az állami 
fenntartású óvodára költik, hogy minél zavartalanabbul, és minél magasabb szakmai 
szinten tudjon működni az óvodai nevelés, de a testületnek áldoznia kell az utak és zöld-
felületek karbantartására vagy a közvilágításra is. Beruházásokra, pályázatokra, önrész fi-
zetésére így mindössze 5-10 millió forint marad. Tóth Attila elmondta, elgondolásuk az, 
hogy az előző ciklusban beadott, nyertes pályázatoknak kellene mielőbb „végére járni”. Ezek 
főként az infrastruktúra hiányosságainak csökkentését szolgálják. Komoly fejtörést jelent 
azonban, hogy az egyébként nagyjából 450-500 milliós pályázaton nyert plusz támogatá-
si forrást hogyan tudják felhasználni. Gyakori ugyanis, hogy mire az elnyert összeget 
megkapja egy település, az építkezés költségei olyan ütemben drágulnak, hogy a támoga-
tás azonnal kiegészítésre szorul. A saját célra fordítható forrásokból ezért erre a feladatra 
szeretne összpontosítani Pilisszentlászló polgármestere. Nem új pályázatok írása, beadása, 
hanem a már meglévők befejezése volna tehát a cél a következő években.

Egyelőre azt sem lehet biztosan tudni, milyen forráskieséssel kell számolnia a tes-
tületnek, hiszen nem ismert, a kormány mekkora összeget von el az önkormányzatok-
tól, mennyi iparűzési adótól esik el egy-egy település, illetve hányan maradnak esetleg 
munka nélkül. Tóth Attila úgy fogalmazott, költségvetésük egyelőre egyensúlyban 
van, ám nem átlátható, mi lesz a helyzet év végére.

A bakancsos turizmus fellegvára
A Pilis központjában álló település számos turistaúthoz és nevezetességhez való 

közelsége miatt a járás egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Ugyanakkor nin-

csenek kiépített parkolók, hiányoznak azok a szolgáltatások, amelyek az ide látoga-
tók kényelmét szolgálnák. Egyelőre lehetőség sincsen efféle fejlesztések érdekében 
pályázni, de a Pilisi Parkerdővel való eredményes együttműködés segítségével nyíl-
hat még lehetőség erre a közeljövőben. Addig is, a település minden évben közel 
ezer diáknak ad otthont az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. közreműködésével zajló egyhetes nyári vándortáborok egyik fontos 
helyszíneként. A részvételi díjak bizonyos hányada az önkormányzatot illeti, ennek 
fejében táborhelyet, étkezési lehetőséget is nyújt az önkormányzat, de gondoskodik 
a tábor környezetének kialakításáról és annak üzemeltetéséről is. A jelenlegi vírus-
helyzetből fakadóan az idei vándortábor sorsa idén sem kérdéses. A polgármester 
abban bízik, hogy nyáron újra megnyithatják a fiatalok előtt a falu határában lévő 
területet.

A táboroztatáson túl azonban újabb terv is született. Pest megye közgyűlésének 
támogatásával Pilisszentlászló 150 milliós infrastrukturális fejlesztésre fordítható támoga-
tást kapott. Az összeget a táboroknak is otthont adó sportöltöző épületének és környe-
zetének átalakítására fordítanák. A cél egy turisztikai bázis kialakítása. Olyan központ 
volna ez, ahol információt, útbaigazítást ugyanúgy kaphatna az arra járó, mint lehe-
tőséget a tisztálkodásra, pihenésre, étkezésre. Szükség esetén pedig kerékpárszerviz is 
rendelkezésre állna.

A tervek akár már jövő nyárra megvalósulhatnak, s ha a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 
együttműködésben sikerül a régóta áhított parkolóhelyek kialakítása is, úgy Pilis-
szentlászló csakugyan a legjobb úton halad, hogy a bakancsos turizmus fellegvára 
lehessen.

Idén talán meghódítják a csúcsot
Kisoroszi – feladatfinanszírozott költségvetésének kö-

szönhetően – az államtól majdnem teljes egészében meg-
kapja a szükséges anyagi eszközöket. Más célokra adóbevé-
telének maradékából fordíthat a település. Ez évben 10-12 
millió forint került a tartalékalapba. Ez az összeg azonban 
gyakorlatilag el is tűnt, részben a víruselleni védekezésre 
fordítottuk, az állam elvonta a gépjárműadó helyben mara-

dó részét, és egyéb adóbevételeink is csökkentek. Új tervekre nincs lehetőségünk, 
mondta el Kisoroszi polgármestere. Molnár Csaba kitért arra, hogy a környező 
településekhez hasonlóan a Kisoroszit is érintő új EuroVelo híd építésének ügye, 
mellette pedig az ugyancsak állami nagyberuházásként zajló Szigetcsúcs moderni-

zálása szinte minden energiájukat leköti. A település most elsősorban a 
strandfejlesztési programra összpontosít, amely az évtizedek óta 

rendkívül leromlott állapotban működő infrastruktúrát korsze-
rűsíti. Jelenleg az út-, csatorna- és vízügyi engedélyek beszerzé-
se folyik. Amennyiben júniusig ezeket sikerül megkapni, in-
dulhat az építési tender, s még idén megvalósulhatnak a terve-

zett fejlesztések, ellenkező esetben egy évet csúszik majd a kivi-
telezés. A korszerűsítésnek köszönhetően a strand hivatalos engedéllyel bír 

majd, így úszómester és mentőegység is vigyázza a fürdőzők biztonságát. 
Kiépül egy mobil vizesblokkrendszer is, de ami környezetvédelmi szempontból a 
legfontosabb, hogy az eddig sok helyen ellenőrizetlenül záró szennyvíztároló edé-
nyeket csatornarendszerre cserélhetik le. A legnagyobb költséget ez utóbbi átala-
kítás jelenti, ám segítségével az itt keletkezett szennyvizet a település rendszerébe 
csatornázzák át. Minthogy a munkák javarésze a földfelszín alatt zajlik, s a veze-
tékek a meglévő út vonalában haladnak, a munkálatok végeztével ez az út is új 
burkolatot kap.

Az útfelújítás azonban 
szigorúan csak a Sziget-
csúcs Táborozóhelyhez ve-
zető sorompóig tart majd. 
Az erdőben beljebb nem 
aszfaltoznak, kocsival to-
vábbra is tilos behajtani, 
a természet semmi mó-
don nem károsul, fákat 
sem vágnak ki ezen a ré-
szen. Magába a táborba 
is csak odaillő, szükséges újdonságok kerülnek, lesz tűzrakó hely, pad, szék, öltöző, 
valamint bevezetik az áramot, illetve némiképp felújítják a meglévő büféépületet. 
Utóbbi üzemeltetésére a felújítások után új pályázatot írnak ki, ennek – a polgár-
mester szerint – 5-10 évre kellene szólnia, tehát Kisoroszi hosszú távra keres vállal-
kozót.

Az építkezés 3-4 hónapot vesz igénybe majd. A járványvédelmi intézkedések felol-
dását követően, június 1-ével nyit a tábor, s csak a felújítás megkezdésekor zárják le 
építési területként a helyszínt.

Elhárítottuk a vírusveszélyt
A vírushelyzet kapcsán Kisoroszi polgármestere elmondta, hogy a kiadott rendel-

kezésekkel összhangban, s rendkívül gyorsan intézkedett az önkormányzat már a 
kezdetekkor. A településen április 1-jén mindenkinek volt egészségügyi maszkja, vala-
mint komoly mennyiségű fertőtlenítő eszköz, gumikesztyű és tesztek is rendelkezésre 
álltak. Időben zajlott az idősek ellátása is, a közétkeztetés, de a technikai felkészülés 
szinte minden másnál gyorsabban megtörtént. Kisorosziban a mai napig nincs koro-
navírussal fertőzött beteg. Molnár Csaba polgármester úgy fogalmazott, a település jól 
és fegyelmezetten működik. A hétvégi idelátogatások korlátozása szükség szerint itt is 
megtörtént, ám az érkezők szinte kivétel nélkül megértéssel vették tudomásul az intéz-
kedést.

Lapunk már hagyományossá vált év eleji interjúiban, 
– ami most kissé rendhagyóvá alakult – idén is megszólaltatjuk városaink, 

községeink első embereit. Ebben a lapszámban két nagyobb település közigazgatásához kapcsolt, 
de önállóan működő önkormányzat vezetőit szólítunk meg, akik ugyan a vidék legkisebb, ámde járásunk 

legkülönlegesebb természeti adottságokkal megáldott ékességei. Az egyik a Pilis rejtekében 
őrzi a természet szépségeit, a másik pedig a vén Dunát szeli ketté a Szent-

endrei-szigetcsúcson.

A hírek szerint az Unió hamarosan 
lélegeztető gépre teszi a turizmust, óriási 
összegeket szánnak a legnagyobb veszte-
séget szenvedett ágazat vállalatainak meg-
mentésére és újraindítására. Erre elsősor-
ban azok az országok számíthatnak, 
amelyek nemzeti össztermékének 20, 
másutt 30 százalékát tette ki a járvány 
előtt az ebből származó bevétel, és hatal-
mas veszteségeket kellett elszenvedniük. 
De láthatóan most ők is 
ezerrel rákapcsoltak. Nap 
nap után hírek érkeznek 
arról, hogy Szlovénia már 
megnyitotta határait az 
unió állampolgárai előtt, 
Ausztria június elsejével, 
Olaszország harmadiká-
val teszi meg ugyanezt. 
Május 18-tól már be lehet 
lépni a római Szent Péter 
Bazilikába, és Horvátor-
szág megállapodott Csehországgal abban, 
hogy kölcsönösen elfogadott modell alap-
ján, turistafolyosót létesítenek, azon ke-
resztül fogadják majd a cseh turistákat az 
idei szezonban.

A május 16-i hétvégén az is kiderült, 
hogy a belföldi turizmus is éledezik. Leg-
alábbis, a zárlat ellenére Szentendrén volt 
némi élénkülés. Értesülve arról, hogy 
hétfőtől csökken a korlátozás, a budapes-
tiek közül sokan azt gondolták, ha itt a jó 
idő, kiugranak Szentendrére. A korzó e 

hétvégén már kisebb forgalmat mutatott, 
legalábbis biciklisekből. Ugyanis mivel 
buszozni, HÉV-en utazni kockázatosabb, 
és a maszk miatt kényelmetlenebb is, arra 
kell számítani, hogy a fertőzési kockázat 
miatt sokan inkább bringára pattannak, 
és így jönnek ki Szentendrére.

A következő hétvégén már szabadabb 
lesz a mozgás, és készülni kell a látogatók-
ra. Még akkor is, ha a város a parkolási 

bevételekre, a vendéglők közterület fogla-
lási díjára most nem számíthat, és több-
letköltséget jelent majd a több szemét, a 
padok és más eszközök fertőtlenítésének, 
a közterületi ellenőrzések költsége és még 
számos más kiadás is.

– A téma 
kapcsán Fülöp 
Zsolt polgármes-
tert arról kérdez-
tem, a múlt hét-
végi tapasztala-

tok alapján mire számítanak, hogyan 
készülnek a „nyitásra”?

– Mindenekelőtt azzal számolunk, 
hogy ha a következő hétvégén is jó idő 
lesz, Szentendrén már jelentős forgalom 
várható. Erre a turizmus újraindulását 
segítő kisebb programmal készülünk.

A vendéglők kinyithat-
nak, s hogy a teraszokon 
a járványhelyzet távolság-
tartási szabályai is betart-
hatók legyenek, azaz ele-
gendő hely jusson a ven-
dégeknek, – úgy alakítot-
tuk ki a szabályozást, hogy 
az lehetővé teszi a szent-
endrei vendéglátóhelyek 
teraszainak megnövelését. 
Például a Duna korzón, a 

Fő téren, a Dumtsa Jenő utcában. A helyi 
szabályozás teret enged annak is, hogy 
hétvégére a korzót teljes egészében a gya-
logosok rendelkezésére bocsássuk a bal-
esetveszély elkerülésére érdekében. Nem 
lehet majd parkolni a vendéglők előtt, de 
a Lázár cár téren sem. Kicsit visszaidézi 
majd mindez Szentendre 19. századi fény-
korát, amikor a város főterét még 
‘Pijacanak’ nevezték, mert ott volt a tele-
pülés piaca.

Valamikor a hetvenes években volt 

célkitűzés – annak érdekében, hogy az 
idegenforgalom ne csak a Fő térre kon-
centrálódjon – hogy „széthúzzák” a turis-
ták mozgását. Nos, most is valami hasonlót 
szeretnénk elérni. Azt, hogy betartva a 
járványügyi szabályokat, kényelmesen, 
sétálva lehessen élvezni a tavaszi Szentend-
rét, és ehhez szerény kínálat is legyen.

Az újrakezdés jó alkalom arra is, hogy 
a szentendrei minőségi gasztronómiai 
kínálat fejlesztése érdekében az előző kép-

viselő-testületnek már benyújtott, de 
akkor elutasított tervünket elindítsuk. 
Ebben a két szakmai gasztronómiai szer-
vezettel, a Magyar Bocuse d’Or Akadémi-
ával és a Pannon Gasztronómiai Akadémi-
ával együttműködésben a helyi gasztro-
történeti hagyományokra, a terroir adott-
ságaira épített mai, minőségi éttermi, cuk-
rászati, kávéházi, teaházi stb. kínálatot 
célul kitűző tervünket kezdjük megvalósíta-
ni. Egyik eleme az lesz, hogy a megfelelő 
minősítést elért helyi gasztronómiai vállal-
kozásoknak felkínáljuk, vegyenek ők is 
részt a város által szervezett kulturális 

programok megvalósításában. Partnersé-
get ajánlunk, mert meggyőződésünk, hogy 
minőségi gasztronómia nélkül nem létez-
het minőségi turizmus. Nem Michelin-
csillagos kínálatra, menükre gondolunk, 
hanem jó minőségű, helyi gasztronómiára 
a szentendreiek és a kirándulók számára.

Ezzel is szeretnénk egyértelművé ten-
ni, hogy miközben nem akarunk tömeg-
rendezvényeket, turizmuspártiak vagyunk. 
Ez fontos értéke a városnak, és Szentend-
re a jövőben is szívesen és szeretettel 
várja vendégeit!

B.Gy.

Szentendre szívesen, szeretettel…

Megújul a Budakalászért Közalapítvány
Az őszi önkormányzati választások eredménye után Kroó 

József, a harminc évvel ezelőtt létrehozott Budakalászért 
Közalapítvány elnöke, valamint a tagság megvált tisztétől. 
A kuratórium új vezetője dr. Deutsch Norbert orvos-mene-
dzser lett, az újonnan választott testületi tagok hivatásukban 
és a helyi közéletben egyaránt ismert és elismert budakalászi 
polgárok, akik feladataikat társadalmi megbízatásban látják 
el. A városvezetés szeretne lendületet adni a közalapítványi 
célok megvalósulásának. Emellett a testület fontosnak tart-
ja, hogy a szervezet ne csupán az önkormányzat által adott 
összegből működjön és támogassa az arra érdemes kezdemé-
nyezéseket, hanem cégek, magánszemélyek megkeresésével 
külső forrásokat is be tudjon vonni a munkába, és motorja 
legyen a helyi közösségi életnek.

A Budakalászért Közalapítvány megújítása az új város-

vezetés munkába állásának kezdetétől napirenden volt. A 
település bevételeit érintő központi elvonások, illetve a jár-
vány okozta krízis azonban felgyorsította az eseményeket. 
Több magánszemély és cég jelezte ugyanis, hogy az önkor-
mányzat mellett ők is részt kívánnak venni a válság miatt 
nehéz helyzetbe került családok támogatásában. Néhány 
magánszemély pedig azt ajánlotta fel, hogy a gépjárműadó-
juk eddig helyben maradó részének megfelelő összeggel se-
gítenék a fontos helyi ügyek megvalósulását. Az alapítvány 
konkrét terveiről és a közeljövőben várható akciókról később 
olvashatnak tájékoztatást.

Köszönjük mindenkinek, aki a szociális célú helyi prog-
ramok megvalósítását adománnyal szeretné segíteni! A Bu-
dakalászért Közalapítvány bankszámlaszáma: Takarék-
bank Zrt. 65700079-10131817

Hétvége a a szentendrei Duna-korzón

A táborhelyre autóval továbbra sem lehet behajtani
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Dunai átkelők újragondolva
Korábbi lapszámunkban, mely-

ben a Szentendre-Szigetmonostor 
közötti hídépítés meghiúsulásáról 
írtunk, Molnár Zsolt, 
Szigetmonostor polgár-
mestere új alternatívát 
vázolt a szigeten áthaladó 
nemzetközi kerékpáros 
nyomvonal, és a kis dunai 
két part közlekedési kap-
csolatának megvalósulásá-
ra. A következőket írta: 
„Most, hogy már tudjuk, 
a híd elvész, de a nyomvo-
nal még talán nem, következő lépé-
sünk az lehetne, hogy legalább a 
réveket, kompokat fejlesszük úgy, 
hogy alkalmasak legyenek az 
EuroVelo6 forgalmának lebonyolí-
tására.

Fontos lenne, hogy a komp kora 
reggeltől késő estig járjon, szállítsa 
a kerékpárosokat. Ehhez a tervhez 
egy komp kialakítását javasoljuk. 
A másik javaslatunkkal a hajózási 
szabályok módosítását szeretnénk 
elérni, miszerint (ausztriai példá-
ra) egy ilyen kompot egyetlen ember 
is üzemeltethessen. Most ketten 
teljesítenek szolgálatot, ám ha egy 
emberre lenne szükség egyszerre, 
akkor a jelenlegi bérköltséggel 
együtt is dupla időben közlekedhet-
ne a vízi jármű.”

Levél a révhajókért
A polgármesterek, Molnár 

Zsolt Szigetmonostor, és Szent-
endre első embere Fülöp Zsolt, 
valamint a Szentendre belvárosa 
és a sziget közötti révhajót üze-
meltető Pásztor Zoltán levélben 
fordultak a miniszterelnökhöz, 
az innovációs és technológiai mi-
niszterhez, valamint az aktív 
Magyarországért felelős kor-
mánybiztoshoz a mintaprojekt 
mielőbbi megvalósítása érdeké-
ben.

Írásukban hangsúlyozzák, hogy 
a Dunakanyar jelentős turisztikai 

központként fontos célállomás a 
kerékpárosok számára. A két ke ré-
ken zajló forgalom és az állam által 

meghirdetett kerékpáros fejleszté-
sek pedig indokolttá teszik ezen 
igény minél szélesebb körű kiszol-
gálását. Szigetmonostor és Szent-
endre között a város jelentette kul-
turális örökségi célok, valamint a 
Szentendrei-sziget kínálta termé-
szeti és rekreációs kínálatok szük-
ségessé teszik a jelenlegi közlekedé-
si kapcsolat erősítését – olvasható a 
polgármesterek levelében, melyben 
az is benne áll, milyen jelentős lé-
pésnek tartanák a dunai közlekedés 
bővítését, annak kerékpáros szem-
pontok szerinti fejlesztését.

A Pásztor rév tulajdonosa által 
felvázolt koncepció egy kerékpáros 
komp fejlesztésére tesz javaslatot, 
mely alkalmas lenne a biciklivel 
közlekedők kényelmes, gyors és 
biztonságos szállítására a Dunán 
kereszt és hosszirányban is. Ezáltal 
több ponton csatlakozhatnának a 
települések is a szigeten futó nem-
zetközi kerékpárvonalhoz. A komp 
összekapcsolhatná a Szentendrei-
szigetet a szentendrei és gödi oldal 
kerékpárútjaival, és megteremthe-
tővé válna az EuroVelo6 kerékpár-
út Szentendre és a sziget közötti 
folytonossága is.

A Fair Hydro Kft.-vel és a Vonal-
terv Kft.-vel közösen készített kon-
cepció lényege, hogy hat hajó fej-
lesztésével a kis és nagy Duna-ágon 
mintegy „taxiként” széleskörű 
szolgáltatást kaphatnának az ezt 

igénylő kerékpárosok. Olyan kis-
hajókat képzeltek el a tervezők, 
amelyek 12 ember és 12 kerékpár 

szállítására alkalmasak. 
Az előzetes becslések sze-
rint egy ilyen kishajó ter-
vezéssel együtt 120-150 
millió forintba kerülne.

A mai állapotok sze-
rint Szentendre, Sziget-
monostor, Leányfalu 
most is alkalmas kikötő-
hely egy ilyen rámpás 
kishajó fogadására. A ki-

kötési, lehajtási lehetőségeket pedig 
bővíteni is érdemes, hiszen egy 
ilyen kikötő kialakításának költsé-
ge kb. 12 millió forint. Ugyanak-
kor ez csupán a szigeti Eurovelo 
kerékpárút megvalósulásával 
lehet a nemzetközi kerékpárút 
turisztikai attrakciója.

Első, de legfontosabb 
lépés lenne

A polgármesterek és a révüze-
meltető mintaprojektként, a kon-
cepció első elemeként kérik a 
Szentendre belvárosa és a Szent-
endrei-sziget közötti átkelés meg-
valósításához a tervezett komp 
megépítésének támogatását, a Bu-
dapest-Szentendre kerékpárúttal 
történő összekötését. Véleményük 
és indokaik szerint ez a fejlesztés, 
mindamellett hogy növeli a térség 
vonzerejét, javíthatja a kerékpáros 
közlekedés feltételeit, ráadásul kör-
nyezettudatos megoldást is kínál a 
különböző közlekedési formák 
átjárhatóságára.

A kérelmezők a gazdasági fenn-
tarthatóság optimalizálására is ja-
vaslatot tettek, miszerint az oszt-
rák-német folyami közlekedési 
szabályokat adoptálva a magyar 
jogrendbe, egy ilyen mintára épü-
lő kerékpáros komp üzemeltetése 
egyetlen emberrel is megoldható 
lenne.

Pilis/dunapress-info

Koronavírus helyzet áttekintése Tahitótfaluban
A Kormány által meghirdetett veszélyhelyzet 

elmúlt időszakáról, illetve a jelenlegi járványügyi 
helyzetről az orvosi ügyelet vezetőjével, Dr. Magyar 
Zsomborral áttekintettük a Tahitótfaluban lévő, hét 
településre kiterjedő sürgősségi egészségügyi ellátás 
helyzetét – tájékoztatta lapunkat Sajtos Sándor pol-
gármester.

A tájékoztatás szerint az elmúlt időszakban Tahitót-
falu esetében egyetlen koronavírussal fertőzött személyt 
tartunk nyilván, aki felgyógyult a betegségből. A tele-
pülés lélekszámához viszonyítva az átlagosnál lényege-
sen kevesebb a koronavírus gyanús betegek száma, 
akiket az ügyelet szakrendelésre irányított. Az orvosi 
ügyelet létszáma megfelelő, mivel a 65 év feletti orvosok, 
technikai dolgozók újra részt vehetnek a sürgősségi el-
látásban. Fontos tudni, hogy légúti megbetegedésben 
szenvedőket továbbra sem fogad az ügyeleti rendszer. 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a hét településen 
– Szigetmonostor, Kisoroszi, Pócsmegyer, Visegrád, Du-
nabogdány, Leányfalu, Tahitótfalu – csökkent a napi 
sürgősségi ellátást igénylő betegek száma. 2020. máju-
sában 9 emberről tudunk, akik hatósági házi karantén 
alatt álltak.

Ügyeleti rendszer az óvodában
Az óvodai ellátás vonatkozásában a megjelent kor-

mányrendeletnek megfelelően újra működik az ügye-
leti rendszer. A rendelet szerint egy csoportszobában 
maximum 5 gyermek helyezhető el, fokozott higiéniai 
rendszabályok betartása mellett. Az óvodai ellátásért az 
önkormányzat díjat nem számol fel, ezt Tahitótfalu 
költségvetéséből kell finanszírozni. Pillanatnyilag ösz-
szesen 17 gyermek veszi igénybe az ügyeleti rendszert. 
Kihasználva a jelenlegi kényszerhelyzetet, a nyári szü-
netre tervezett tisztasági festést és egyéb karbantartási 
munkálatokat elkezdtük, és a napokban be is fejeztük 
a Petőfi Sándor utcai óvodában. Így felkészültünk arra, 
hogy amikor feloldják a szigorításokat, mindkét óvo-
dánk teljes kapacitással álljon a gyermekek és szülők 
szolgálatára. Az étkezést jelenleg 44 óvodás számára 
házhozszállítással oldjuk meg. A konyha pillanatnyilag 
123 fő étkezését biztosítja. Információink és terveink 
alapján a gyermekek részére május végéig tartjuk fenn 
az ételek házhozszállítását.

Az eddigi hétvégék alkalmával nem éltem azzal a 
lehetőséggel, hogy a Kormány által meghatározott ki-
járási korlátozástól eltérő, szigorúbb rendszabályokat 
vezessek be a településre vonatkozóan. Azt tapasztaltam, 
hogy a lakosság betartja, tudomásul veszi a kormány-

zati rendeleteket. Ehhez mindenképpen szükség volt és 
van a lakosság együttműködő és egységes magatartá-
sára a járvány megfékezésében. – Hadd ragadjam meg 
a lehetőséget, hogy ezen a fórumon is elismerésem fe-
jezzem ki minden intézményünk dolgozójának az ed-
digi erőfeszítésért a különleges helyzet kezelésében, és 
ismételten szeretném a lakosság együttműködő támo-
gatását is megköszönni!

Hatósági rendeletváltozások
A hivatal működési rendje a honlapon (www.

tahitotfalu.hu) olvashatóhoz képest nem változott. A 
143/2020. (IV.22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet 
ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, 
településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint 
közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalma-
zásáról rendelkezik. Egyes feladatkörök a kormányren-
delet alapján polgármesteri hatáskörbe kerültek, úgy-
mint építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy 
örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmények meg-
létének és rendeltetésének igazolása, ha az épület 2012. 
december 31. után épült, továbbá örökségvédelmi vagy 
rendeletmódosítási hatósági engedélyhez nem kötött épít-
mény, az építményen belüli rendeltetési egység rendelteté-
sének megváltoztatása és társasház alapítása.

A Tahitótfaluban tervezett 8 tantermes iskola meg-
valósíthatósági tanulmányának elkészítése megkezdő-
dött. Jelenleg a hivatal munkatársai a tervezők által 
kiadott adatszolgáltatást készítik elő. Megnyugtató 
számomra, hogy a járványügyi helyzet ellenére az isko-
la megvalósítására vonatkozó programot nem függesz-
tették fel.

A termelői piac működik
Az ideiglenes helyszínen működő termelői piac fo-

lyamatos fenntartása a járvány ellenére jó döntésnek 
bizonyult. A saját termékeiket értékesítő kistermelők 
fegyelmezetten betartják a piac szigorított működési 
rendjét, s így tesznek az oda látogató vásárlók is. Min-
den változásról, esetleges további szigorításról az ön-
kormányzat, mint a piac üzemeltetője rendszeresen 
tájékoztatást nyújt a település honlapján, illetve a hely-
színen. Sikeresnek bizonyult az óvoda dolgozói által 
készített több ezer maszk kiosztása a piac látogatói és 
a falu lakói között. A leendő termelői piac kivitelezési 
munkái tovább folytatódnak, átadását nyár közepére 
tervezzük. A közművek, illetve egyéb gépészeti elemek 
kiépültek, jelenleg a támfalak és az új kerítések kiépí-
tése van folyamatban.

Bagóca és biztató szavak a magány ellen
A koronavírus-jár-

vány okozta helyzetben 
nemzetiségi önkormány-
zatunk – a dalmát bra tov-
stinék több száz éves ha-
gyományát és gyakorlatát 
követve – kisebb segély-
csomagot juttatott el 
idős, dalmát testvéreink-
nek. Ugyanis a dalmátok-
nak az 1348-as nagy pestis-
járvány, az első testvérisé-
gek, brat stvok megalakulá-
sa óta nemes hagyománya, 
hogy gondoskodnak rászoruló, beteg 
társaikról és a szegényekről. E tradíció 
továbbéltetője volt a nyolcvanas éve-
kig a szentendrei Dalmatin Brat is, 
szellemi örökségének városunk horvát 
nemzetiségi önkormányzata is folyta-
tója kíván lenni.

A csomagban, amelyet egy rö-
vid, biztató levél kíséretében adtak 
át segítőink, arcvédő maszkot, fer-
tőtlenítőt, vitaminpótlásra gyü-
mölcslevet, mézet, és a túlélést jel-
képező bagócát (slanutkát), magya-
rul csicseriborsót is találhattak.

Ha valaki napjainkban meg-
kérdezi a piacon a zöldségest, hogy 
van-e bagócája, a kofa csodálkozva 
kérdez vissza : mi az? Mintha ama-
zonasi jabuticabat vagy duriant 
kérne a vevő. Pedig néhány évtize-
de nem volt olyan szentendrei, aki 
ne tudta volna, mi is e növény, 
amely nem csak ismert és közked-
velt volt évszázadokig, de jelképe 
is az életnek, pontosabban a filo-
xéra pusztítása utáni életben ma-
radásnak. Az első háború utáni 
nagy szegénység idején ugyanis, 
amikor férfiak tucatjai maradtak 
Doberdo és Przemyśl harcterein, 
sok szamárhegyi dalmát család 
kenyérkereső nélkül maradt. Tra-
gédiájukat még tovább tetézte, 
hogy bubáni, pismányi, ce ro van-
kai, tyukovaci földjeik – az addig 

aranyat termő márga, 
amely a bornak különle-
ges ízt adó televény volt 
– a filoxéra pusztítása 
után értéktelen parlaggá 
lett. Benne szinte csak 
egyetlen haszonnövényt 
tudtak termeszteni, a tet-
ves földben is megélő ba-
gó cát. Ezt készítették és 
ették levesnek, főzelék-
nek, köretnek, sütöttek 
belőle lepényt, és raktak 
lisztjéből még a kenyérbe 

is. Ekkor született a mondás: Ha 
nem lenne bagóca és koza (kecske), 
éhen halunk.

Mivel a koronavírus karantén 
nehéz teher az egyedül élő idős em-
bereknek, akiket most rokonaik, 
gyermekeik sem mindig tudnak 
segíteni, bezáródtak előttük az em-
beri kapcsolatok. Számukra a kö-
zösségi média sem nyújt enyhítő 
lehetőséget, többségüknek nincs 
számítógépe, okos telefonja, vagy 
már nem tudták megtanulni hasz-
nálatát. A napi társas érintkezés 
hiánya nem csak hangulatunkat 
rontja, de mentális és fizikai egész-
ségünkre is káros lehet. Ugyanis a 
magány ártó tud lenni, levertséget, 
depressziót és stresszt is okozhat. 
Ezért gondolta azt nemzetiségi ön-
kormányzatunk, hogy az idős tár-
sainknak nyújtott kis csomag nem 
pusztán a szűkösség enyhítésére 
lehet jó, de segíthet lelkiekben is 
elviselni a bezártságot.

Benkovits György
Szentendre Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatának elnöke

Megkezdődött a vízvezeték-hálózat kiépítése Horányban
– Régóta készülünk arra, hogy meg-

teremtsük a feltételeit a hiányzó ivóvíz-
hálózatnak, amit nem kis előkészítés, 
lakossági egyeztetés előzött meg. Nem 
tettünk le arról, hogy itt a vízbázison 
támogatást nyerjünk a feladat elvégzé-
séhez, de a döntésünk az volt, hogy nem 
várunk tovább, belefogunk, a pénzügyi 
forrásaink engedte ütemezés szerint. Az 
önerős beruházás első ütemében 3,3 
kilométernyit szeretnénk megépíteni 
azokban az utcákban, ahol a lakossági 
igény, jelentős – 60 százalék fölötti volt. 
A megvalósítás feltétele, hogy a jelent-
kezők háztartásonként 220 ezer forintos 
önrészt fizessenek be, igény szerint havi 

részletfizetésre is tudunk lehetőséget 
adni. Az előzetesen kalkulált 120 milli-
ós összköltség helyett, végül 160-nál is 
több, nettó 124 millió forint lesz a ki-
adás. A tetemes pluszköltséget csak úgy 
tudtuk előteremteni, hogy a Fővárosi 
Vízműtől a vízbázisunk használatáért 
évente kapott egy százalékos összeg erre 
az évre eső hányadából előleget kértünk. 
Emiatt persze jövőre kevesebbet kapunk 
majd, de mégis szükség volt a döntésre, 
hogy el tudjunk indulni.

A kiviteli tervek megvannak, a Víz-
mű azonban, mint szolgáltató, feltétele-
ket szab a hálózat kiépítéséhez. Jelenleg 
arra már megvan az engedély, hogy a 
szükséges bekötések elkészülhessenek, 
de azokat csak a zárt szennyvíztározóval 
rendelkező ingatlanokhoz lehet csatla-
koztatni. Fontos, hogy a Vízmű csak 
akkor végzi el a bekötést, ha elkészül a 
szabályoknak megfelelő vízmérő akna. 
Az akna elkészítésének költsége a tulaj-
donosokat terheli ugyan, de aki kéri, az 

önkormányzat elvégezteti a munkát, sőt 
magát a bekötési tervet, és annak enge-
délyeztetését is. Az akna költsége 190, 
míg a tervek készíttetése 30 ezer forintos 
költséget jelent háztartásonként, bele-
értve a tulajdoni lapok és helyszínrajzok 
beszerzését és az ügyintézést. S míg a 
lakossági hozzájárulás esetében tudunk 
részletfizetési lehetőséget adni, utóbbi 
két összeget egyben kell kifizetnie az 
érintetteknek. A tervezett fejlesztés 206 
lakást érint, előzetes felméréseink sze-
rint talán az ingatlanok felében kérik 
majd a bekötést. A munka április végén 
indult és szerződés szerint július végére 
befejeződik.

Tisztelt Vásárlók! Tisztelt Árusok!
A Tahitótfalui Piac nyitva tartási rendje 2020. 

április 18-tól bizonytalan ideig az alábbiak szerint 
módosul. A látogatási idősávokat az árusok és a vá-
sárlók közös igényei alapján alakítottuk ki annak 
érdekében, hogy a piac látogatottságát folyamatosan 
biztosítsuk, de elkerüljük a tömeges jelenlétet és 
hosszas sorban állást:

7:00-10:00 65 év alatti vásárlók számára
10:00-11:00 65 év feletti vásárlók számára
11:00-12:00 65 év alatti vásárlók számára bizto-

sít kiszolgálást a piac.
12:00 órakor min-

den árusnak kötelező 
befejezni az értékesí-
tést!

A piac szigorított 
működési rendje to-
vábbra is érvényben 
van. Annak érdeké-
ben, hogy a kialakult 
helyzetben a piac za-
vartalanul és biztonsá-
gosan működhessen, 

az alábbi előírások betartására hívjuk fel figyel-
müket:

– az árusító standok és a vevők között 1,5-2 m 
távolság megtartása; kézfertőtlenítő rendszeres 
használata mind a vevő, mind az árus részéről; a 
csomagolatlan termékeket plexivel vagy takaró fó-
liával kell elválasztani a vevőktől, s a termék csak 
fogóeszközzel vagy kesztyűvel adható át; feltétlenül 
kerülendő a termékek érintése; az árusok kizárólag 
maszkban, kesztyűben dolgozhatnak. A pénz és 

az áru kezelését szigo-
rúan el kell választani. 
Nem elfogadható meg-
oldás, hogy ez az egy-
szer használatos kesz-
tyű folyamatos le- és 
felvételével történik. Az 
előírások be nem tartá-
sa a Tahitótfalui Ter-
melői Piacról való kizá-
rást vonja maga után.

Sajtos Sándor 
polgármesterA piacon is maszkot kell viselni

A horvát önkormányzat felelevenítette a hagyományt

Április második felében Szigetmonostor Horány településrészének több 
utcájában elkezdődött a lakosság részéről az ivóvízellátás kiépítése – tudtuk 
meg Molnár Zsolttól, a település polgármesterétől.
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Duna Autó Zrt., III. Óbuda, Zay utca 24. • +36 1 801 4203 • www.dunaauto.hu

19 MÁRKAKERESKEDÉS • 24 MÁRKASZERVIZ • 1 HELYEN: ÓBUDÁN

TÖBB MINT 500 ÚJ AUTÓ KÉSZLETEN!

KARANTÉN
AJÁNLATOK

AKCIÓS AUTÓK KÉSZLETRŐL AZONNAL,
KONTAKTUSMENTESEN

Megkapta az engedélyt a Lupa-tavi parkoló
Május elején felpörgött a Pest 

megyei kormányhivatali gépezet, 
sorra születtek a Budakalász mel-
letti Lupa strandot kiszolgáló 
óriásparkolóról a hatósági dönté-
sek. A strand- és a 
parkolóprojekt előké-
születeiről, valamint a 
parkoló útügyi és kör-
nyezeti-vízjogi engedé-
lyezési folyamatairól 
többször hírt adott már 
a média.

A Lupa Beachet és az 
ahhoz tartozó parkolót 
2017-ben alakították ki, 
majd később, 2018-ban 
a parkolót kibővítették. 
A Sziget Fesztivál alapítója és 
munkatársai 2017-ben egy 275 
férőhelyes parkoló kialakítása 
érdekében víz bá zis vé del mi egye-
di vizsgálati eljárást kezdemé-
nyeztek a katasztrófavédelemnél. 
Az engedélyt éveken keresztül  
nem adták ki, a parkoló mégis 
működhetett. A budakalászi kör-
nyezetvédők közben folyamato-
san ellenezték a parkoló létreho-
zását, mert egy olyan vízbázison 

épült fel, amely a Dunakanyar-
ban élő 120 ezer ember ívóvízét 
biztosítja. A parkoló megépült, 
egyes szakértők szerint minden 
rendben van, más szakértők sze-

rint viszont problémás a megál-
lóhely, hiszen az autókból olaj és 
más anyagok kerülhetnek a talaj-
ra, onnan pedig a talajvízbe, 
majd a csapokba és a poharakba. 
Időközben Gerendai Károly Lu-
pa Beachet működtető cége le-
szerződött egy parkolást üzemel-
tető vállalkozással, akik leaszfal-
tozták, és állításuk szerint bizto-
sították a megfelelő vízelvezetést. 
Az engedélyezéshez szükséges 

szakhatósági állásfoglalás a buda-
kalászi jegyző hatásköre volt, ő 
kétszer is elutasította a létesít-
mény engedélyezését.

A Pest Megyei Kormányhiva-
tal most május elején 
végül megsemmisítette 
a budakalászi elutasító 
határozatokat, majd a 
budakalászi jegyzőt ki-
zárták, és a szomszédos 
Üröm jegyzőjét jelölték 
ki a szakhatósági állás-
foglalásra.

Ürömön a jegyző, 
Szabóné dr. Bar tho lo-
maei Krisztina már en-
gedélyezte is a parkolót, 

ez alapján pedig néhány órával 
később a Pest Megyei Kormány-
hivatal kiadta a parkoló végleges 
engedélyeit. A Budapest tenger-
partjának nevezett Lupa Beach 
parkolója végül most május 11-én 
megkapta a fennmaradási és for-
galomba helyezési engedélyt, le-
het parkolni az ivóvízbázis felett.

Lupánál igen, Szentendrénél 
azonban nem lehet vízbázison 
építeni. A városnál tervezett 
EuroVelo kerékpáros hídnál végül 
azért nem épülhet meg a híd, 
mert a lakosság egy olyan hídhe-
lyet szavazott meg, amelyhez csak 
védett vízbázison keresztül lehe-
tett volna eljutni. Szentendrénél 
a vízbázison történő bicikliút 
építésről hallani sem akart a ha-
tóság. A Lupa-tónál viszont a 
vízbázison óriási területet aszfal-
toztak le, hogy egy szezonban 
autók tízezrei forduljanak meg 
ott, ahonnét 120 ezer ember ivó-
vízét biztosítják.

Forrás: www.budakalasz.hu 
Facebook

Hosszú sorokkal nyitott a SZEI
Hosszú sorok, értetlenség, bi-

zonytalanság  – valahogy így le-
hetne jellemezni a májusban újra-
nyitott szakrendelést. Kedden 
délelőtt néztük meg, hogyan indul 
újra az egészségügy csikorgó kere-
ke Szentendrén, a Kanonok utcai 
rendelőben. – írta a Szentendre és 
Vidéke 2020. május 20-ai Face-
book posztjában.

A szakrendelő bejáratánál láb-
nyomok jelzik hova kellene állni, 
az emberek úgy ahogy betartják a 
kellő távolságot, és maszkot is na-
gyon sokan vettek fel. Többen 
nem tudják, van-e éppen rendelés, 
vannak, akik időpont nélkül vá-
rakoznak. Ezért is érdemes indulás 
előtt ellenőrizni az internetes tájé-
koztatót (szei.szentendre.hu), 
hogy ne érjen senkit meglepetés.

Mivel sokan nem tudják, hogy 
és mint lehet bejutni a rendelésre, 
mi a helyzet az időpontokkal, 
megkerestük Dub lin-
szki-Boda Pétert, a 
szakrendelő új vezetőjét, 
hogy magyarázza el, 
pontosan mire lehet szá-
mítani, ha valakinek 
egészségügyi ellátásra 
lenne szüksége.

Ki mehet a szakren-
delésre?

Az érvényben lévő 
miniszteri utasítás alap-
ján a főszabály nem változott: első 
körben mindenkinek telefonálnia 
kell a szakrendelőbe, és lehetőség 
szerint telefonon keresztül kell a 
panaszt kezelni, konzultálni, re-
ceptet íratni. Amennyiben az or-
vos-beteg személyes találkozás  az 
orvos szerint indokolt, akkor egy 
telefonon egyeztetett időpontban 
történhet meg az ellátás – órán-

ként 4 beteget fogadhatunk egy 
szakrendelésen.

Mi a helyzet a korábban (a 
járvány előtt) egyeztetett idő-
pontokkal?

Az igazgató tájékoztatása sze-
rint a március 16-i lezárást köve-
tően mindenkinek visszamond-

ták a korábban foglalt időpontját, 
így ezek már nem érvényesek. Új 
időpontokért kérik, telefonálja-
nak.

És az egynapos sebészet?
Az egynapos sebészet a tervek 

szerint júniusban indulhat el leg-
korábban, de minden esetben 
PCR vizsgálathoz kötött, azaz 

csak negatív Covid-19 teszt birto-
kában lehet elvégezni a műtéteket. 
A PCR teszteket a szakrendelő 
végzi el, a mintavételi csomagokat 
és a laborvizsgálatot a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ bizto-
sítja az intézmény számára, így az 
eljárás a betegek számára térítés-
mentes (de csak az egynapos mű-
tétre beosztott betegekre vonatko-
zik).

Miért nem szerepel a fogászat 
a szakrendelések közt?

A fogászat az alapellátás körébe 
tartozik, független a szakrendelé-
sektől, a SZEI csak a helyet bizto-
sítja a rendelés számára.  A fogászat-
ról külön található tájékoztatás.

Hány beteget érint az ellátás?
A teljes szentendrei járást ellátó 

szakrendelőbe, amely 80-85.000 
embert érint, az átlagos betegszám 

1.000 fő/nap körül ala-
kult a járványt megelő-
ző, „normál” időszak-
ban. A járvány alatt 
nagyságrendileg 200 
beteget láttak el napon-
ta, ennek fele telefonos, 
fele személyes megjele-
nés volt. Jelenleg 400 
beteg körül mozog a 
napi ellátottak száma.

Hogyan lehet hoz-
zájutni a leletekhez?

Az EESZT rendszerben, ügy-
félkapu regisztrációval rendelke-
zőknek.

A központi recepció telefonszá-
ma: +36/26 501 444, melyen te-
lefonos ügyelet, konzultáció, re-
ceptfelírásos igények fogadása: 
9-13 óra között lehetséges.

(zzs)

Víz- és szennyvíz 
bekötések (telken belül 

is), csapadékvíz elvezető 
rendszerek tervezését, 
meglévő kutak (ásott, 

fúrt) vízjogi fennmaradási 
engedélyeztetését, kivitelezési 

munkák felelős műszaki 
vezetését, valamint műszaki 

ellenőrzését vállaljuk!

Smart Water Bt.
Telefonszám:

06-20/390-7598
E-mail:

smartwaterbt@gmail.com

SZENTENDRE –IZBÉGEN
613m2-es telken, 112m2-es

IKERHÁZ, GARÁZZSAL 
ELADÓ!

44,9 M Ft;
T.: +36/20/482 1698

Pázsit és Tűzifa Bt.
Hársfa (ömlesztve, hasítva)

13 000 Ft/m3

Tölgy, bükk (ömlesztve, hasítva)
16 000 Ft/m3

Akác (ömlesztve, hasítva)
17 000 Ft/m3

Az árak 1m1m1m méretben értendők

BuRáNYI ZOLTáN

T.: 0670/222-6346

KŐMŰVEST
16 000 Ft/nap

SEGÉDMUNKÁST
13 000 Ft/nap

KERESEK! Lehet beugró is!
T.: +36 30 341 3423

ELADÓ! Pomáz Meselián 
810 m2-es zárt kert

Villany a telek előtt!
Irányár: 2 900 000 Ft
T.: 06/20-2635-001, 

06/26-314-577
16 éve

www.dunakanyar.hu/PilisDunakanyarHírmondó

az olvasók szolgálatában!

Reklámfelvétel 
a 30/986-2737 számon 

és a pilis.dunapress@gmail.com címen
A jó reklám, az üzlet lelke!

Legyen 
a Pilis-Dunakanyari 

Hírmondó olvasója 
2020-ban is!
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„Az FMC-nek presztizsét növelő, megkerülhetetlen múzeummá kell válnia”
– Honnan érkezett Szentend-

rére, mivel foglalkozott pályázata 
benyújtásáig? Azt tudom, hogy 
Zágrábban szerezte művészettör-
ténész diplomáját.

Pályám elején dolgoztam a Feren-
czy Múzeumban, majd több magán-
galériát vezettem, párhuzamosan a 
Műcsarnok kurátoraként, illetve N. 
Mészáros Júliához Győrbe kerültem, 
ahol részt vettem a Városi Képtár, a 
Radnai Gyűjtemény, a Vasilescu 
Gyűjtemény és a város kortárs gyűj-
teményének létrehozásában. Közben 
volt egy nagyon fontos „kirándulá-
som” az Új Dialóg Filmstúdióba, 
ahol együtt dolgozhattam Makk 
Károllyal. Minisztériumi 
ajánlással kerültem Paksra, 
ebben talán szerepet ját-
szott az is, hogy abban az 
időben Maurer Dórával 
megalapítottuk a Nyílt 
Struktúrák Művészeti 
Egyesületet, amely a mai 
napig sikeresen együttmű-
ködik a Szépművészeti 
Múzeummal. Az egyesület 
jeles magyar alkotók mű-
vészi hagyatékát kezeli. 
Előbb szakmai irányítója voltam a 
Paksi Képtár építkezésének, majd ezt 
követően a vezetője tíz éven keresztül. 
Ezután két évig külföldön dolgoztam 
egy magángyűjteményben, onnan 
pályáztam meg a Ferenczy Múzeu-
mot.

– Milyen kiállítások lesznek 
ebben az évben?

Ennek az évnek a terveit sajnála-
tosan a pandémia miatt át kell szer-
vezni. Azonban ez egy jó alkalom 
arra, hogy az átszervezésekre, az in-
tézmény racionalizálására és az újra-
tervezett programokra tudjunk kon-
centrálni.

Az elkövetkező években szakmai 
restanciákat, a szentendrei művészet 
és ’70 es évek végén színre lépő gene-

ráció monografikus bemutatását sze-
retném. Fontos, hogy kövessük és 
bemutassuk, biztosítsuk az első na-
gyobb bemutatkozási lehetőséget a 
fiatal generáció számára.

A szentendrei művészet, művé-
szek bemutatását, monografikus, 
egyéni és csoportos (integráló) kiállí-
tások keretében nagyon fontosnak 

tartom. Tervezem kultúrtörténeti, 
helytörténeti kiállítások, művészet és 
tudomány, művészet és más diszcip-
lína találkozását a kortárs képzőmű-
vészet megfogalmazásában, interdisz-
ciplináris felépítésben. Szeretném, ha 
létre tudnánk hozni, Szentendre és 
tágabb régiójának művészeti alma-
nachját, hasonlóan fontosnak tartom 
a Szentendre és a régió településeinek 

digitális topográfiáját.
A MűvészetMalom a 

múzeumnál marad, itt sze-
retném megvalósítani De-
im Pál álmát, amiért erede-
tileg létrejött: hogy az össz-
szentendrei művészetet 
mutassa be.

A Ferenczy Múzeum-
ban nagy átfogó temati-
kus, csoportos kiállítások 
megrendezését tervezem, a 
szentendreiek időszakos 

bemutatkozásaival. Továbbá a társ-
művészet irányába való nyitás kere-
tében itt lesznek építészek életművét, 
vagy urbanisztikai problémákat be-
mutató tárlatok.

A kismúzeumokat a város most 
nem tudja fenntartani, de mindegyik 
állandó kiállítást visszaállítjuk, digi-
talizáljuk, s ezzel elérhetővé tesszük 

az iskolák számára is. Be lehet majd 
lépni a virtuális kiállítótérbe és tár-
latvezetéseket is lehet tartani online. 
S ha majd olyan állapotba kerül a 
város és az intézmény, akkor újranyit-
juk mindegyiket. Fel kell újítani a 
Népművészetek Házát, de amíg nem 
tudjuk, addig a helytörténeti kiállítá-
sok a Ferenczy Múzeumban lesznek. 
A Grafikai Műhelyhez is kiállítótér 
fog kapcsolódni, azt tervezzük, az ott 
készült munkákat bevonjuk a műke-
reskedelembe.

– A pályázatban kiemelt hang-
súlyt kapott a múzeumpedagógia. 
Csak a szentendrei iskolákat kí-
vánják megszólítani, vagy a kistér-
ségre is gondolnak?

Cél, hogy fejlesszük a gyermekek 
készségeit és képességeit, motoros és 
kognitív területeken egyaránt. Ennek 
hosszú távú eredményeképpen a kü-
lönböző korosztályokból múzeumba-
rát, közgyűjteményeket látogató, 
művészetet értelmezni tudó felnőttek 
válhatnak, hiszen a múzeumok a ta-
nulás egyik legszínesebb és leghaté-
konyabb intézményét alkotják.

Szeretném, ha nemcsak a szent-
endrei, hanem minél több kistérségi 
gyereknek is lehetősége legyen a fog-
lalkozásokon részt venni. Múzeum-
pedagógiai évnyitót tervezek, és a 
művészeti iskolákkal is együtt fo-
gunk működni. Keresni fogom a 
Tankerületi Központ és a Polgármes-
terek segítségét, együttműködését, 
hogy ezt meg tudjuk valósítani.

– Kszeva –

Új igazgató vezeti 2020. június 1-től a Feren-
czy Múzeumi Centrumot. A szakmai zsűri és 
Szentendre Önkormányzata három pályázó 
közül döntött Prosek Zoltán művészettörténész 
mellett, akit elképzeléseiről, terveiről kérdez-
tünk.

Kultidéző és kultúrszerenád

Vírus idején a hegy megy Mohamedhez
– Elmondanád az olvasóknak, 

mivel foglalkoztál az igazgatói 
kinevezésed előtt?

A Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen végeztem, személyügyi 
szervező szakon. Szentendrei va-
gyok, de csak 2013-tól dolgozom a 
városban, először a TDM (Tourin-
form) irodában kezdtem el dolgozni, 
később átkerültem a Szentendrei 
Kulturális Központba, mint rendez-
vényszervező és fesztiválkoordinátor. 
2018-ban átmentem a Skanzenbe, 
előbb a MOKK-ba, azután a rendez-
vényosztályra kerültem át. Ezután 
lettem a Szentendrei Kulturális Köz-
pont ügyvezetője.

– Milyen elképzelések, koncep-
ció szerint kezdted el a munkát?

Az új városvezetés programjában 
szerepelt többek között a Szentend-
re különböző pontjain 
megvalósuló ünnepek 
szervezése, amelynek célja 
a városrészi identitások 
erősítése volt. Elképzelé-
sünkben kis rendezvények 
lettek volna a belvároson 
kívül. A művészeti feszti-
váloknál – megvizsgálva a 
korábbiak költségvetését 
– változást terveztünk. 
Szempont volt, hogy a ren-
dezvények mennyire kö-
tődtek Szentendréhez, illetve a gaz-
daságosság. A programokat újrater-
veztük, a majálist például szerettük 
volna kivinni az izbégi focipályára, 
mert ennek volt hagyománya. Egy 
koszorúzás is tervben volt az Ábrá-
nyi-villánál a költő halálának 100. 
évfordulója alkalmából, elő volt ké-
szítve egy rózsa-ünnep is, ezek mind 
elmaradtak, mert a koronavírus 
mindent felülírt. Ahogy a kormány-
rendelet megjelent, minden munka-
társam home office-ban dolgozott 
tovább. Át kellett szervezni az éle-
tünket, le kellett mondani a közmű-
velődési csoportjainkat, a Tavaszi 
Fesztivált és minden más rendezvé-
nyünket, így az Ister Napokat és a 
városrészi ünnepeket is.

Most már az Augusztus 20-i ün-
nepet és a Szentendre Éjjel-Nappal 
Nyitva fesztivál eseményeit állítjuk 
össze. Mivel nem sok esélyt látok egy 
augusztus végi tömegrendezvény 
megvalósulására, ezért vissza szeret-
nénk térni az eredeti koncepcióhoz, 
a Szentendre különböző lakóöveze-
teibe tervezett kisebb programok-
hoz.

– Vannak a kialakult helyzet-
re reagáló rendezvényeitek!

Az első hetek az új körülmények-
hez alkalmazkodás jegyében teltek: 

átváltottunk online tartalom szol-
gáltatásra, mivel a digitális csatorna 
lett az egyetlen platformja annak, 
hogy széles körben tudjunk kulturá-
lis tartalmat közvetíteni. A megvál-
tozott helyzetben kiemelt felada-
tunknak éreztük azt is – kulturális 
központ lévén, hogy folyamatosan 
tájékoztassunk a szentendrei kultu-
rális intézményekről – a múzeum, 
könyvtár, zeneiskola stb. által felkí-
nált lehetőségekről.

Egyik online tartalomszolgáltató 
tevékenységünk a #KULTIDÉZŐ 
projekt, melyben a működésünk évei 
alatt összegyűlt archív felvételeket, 
videókat dolgozzuk fel és adjuk köz-
re előre meghirdetett, online premier 
vetítés formájában a Szentendrei Kul-

turális Központ facebook oldalán. 
Ide értendők a Szentendrei Teátrum 
színházi előadásainak, a kulturális 
központ programjainak és a Barlang 
klub eseményeinek felvételei.

A pandémia szakaszainak meg-
felelően az igények is változtak, így 
az online tér egyeduralmának elle-
nére április közepén úgy éreztük, 
hogy a zajló projekteken kívül ki kell 
találnunk valami újat! Azt tapasztal-
tuk, hogy azoknak is nagy szüksége 
van a figyelemre, akik nincsenek 
jelen a világhálón. Hiszen ők még 

inkább érzik a bezártsá-
got. Olyan kulturális kon-
taktot szerveztünk, ami a 
valós térben zajlik, kapcso-
latot teremt, megidézi a 
járvány előtti hangulatot. 
– Így jött létre a lakótelepi 
élőzenei koncert sorozat, 
amikor a hét minden 
szombati napján másik 
helyszínre megyünk el: 
volt koncert a Püspökma-
jor, a Vasvári-, a Rózsa-

kert-, a Füzes park- és a Katonai 
Főiskolával szemben lévő lakótele-
peken. Június közepéig megvan már 
a programunk. Olyan zenészeket 
hívtunk meg, akiket a fesztiválon is 
nagyon szeretett a közönség, s ezzel 
– szándékunk szerint – őket is támo-
gathatjuk! A korábbi fellépőkhöz be-
jelentkezett az Óbudai Danubia Ze-
nekar is, akik a klasszikus zenét vi-
szik sikerre a szerenádok alkalmával. 
A Kult sze re nád ra felfigyelt az orszá-
gos sajtó is, több cikk is megjelent 
rólunk, s az EMMI a jó gyakorlatok 
között közzé is tette ötletünket.

– Úgy tudom, van egy új kez-
deményezésetek a Nemzeti Össze-
tartozás Napjával kapcsolatosan 
is.

Eredetileg egy egész évre szóló, 
átfogó rendezvénysorozatot tervez-
tünk, amibe bevontuk Zilahot és 
Kézdivásárhelyt is, de sajnos ez is 
meghiúsult. Ekkor a trianoni emlé-
kek összegyűjtését céloztuk meg, ami 
június 4-én egy felhívással indul. 
Ez egy évre tervezett program 
melyben Trianonról, az összetarto-
zásról, a határainkon túli magyar-
sággal való kapcsolatokról várunk 
személyes történeteket, visszaemlé-
kezéseket. Ezeket egy erre a célra 
létrehozott online felületen tesszük 
közzé. A diktátumot június 4-én, 
16:30-kor írták alá, ugyanebben az 
időpontban Szentendre összes 
templomában megkondulnak a 
harangok, a Polgármester, az intéz-
ményi és egyesületi vezetők és ci-
vilszervezetek koszorúzni fognak, 
Szvorák Kati és Borbély Mihály 
pedig rövid műsorral készül a Tri-
anoni emlékezésre.

Egyenlőre ennyit tudunk az előt-
tünk álló időszak kulturális rendez-
vényeiről Szentendrén.

Szentendre önkormányzata 2019. október 31-től Lakatos Juditot 
nevezte ki a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezető-
jének. Alig négy és fél hónappal később a járványveszély miatt sorra le 
kellett mondani a rendezvényeket, a szakköröket, s a Barlang is bezárt. 
Most az eredeti tervekről és a vészhelyzetben megvalósult programokról 
beszélgettünk.

Hajrá Kacsakő!
Új színnel, pontosabban, új hanggal 

gazdagodott az elmúlt hetekben Szent-
endre. Útjára indult a Kacsakő karantén 
rádió, amely szlogenje szerint azzal invi-
tálta egyik alkalommal a hallgatóságot: 
„Lang Dani, Lang András és vendégeik 
várják a kedves hallgatókat/nézőket egy virtuális kulturális, filozófiai és életmód túrá-
ra!” S hogy milyen szellemi túraútvonalat jártak be eddig műsoraikkal, az nagyban 
függött az online kapcsolatban megszólaló vendégektől. Hallgatva a beszélgetéseket, 
abban mindképpen egyetérthetünk a műsorvezető-szerkesztő páros idősebb tagjával, 
Lang Andrással, hogy „Szentendre egy kincsesbánya, olyan sok érdekes ember lakik 
itt, akiket érdemes megszólítani, és akiket érdemes meghallgatni.”

Bolondozás és a komoly hangütés egyaránt volt az eddigi adásokban. Esténként 
héttől tízig a neten olyan zenélős, beszélgetős, online rádiót csináltak, amelyben ef 
Zámbó naivan kalandos történetei, vagy dr. Máriás világos, pontos mondatai a mai 
képzőművészetben teret nyert groteszkről egyaránt jól jöttek át. Akárcsak a Ricsárdgír 
zenekar tagjainak időnkénti karcos beszólásai is. Jól érezték meg a névadó Kacsakő 
feelinget, a vidám nyáresti plázs-hangulatot. De azt is el kell ismerni, hogy okosan 
választották meg antrejük időpontját is, hiszen a koronavírus otthonmarasztaló, kény-
szerűen eseményszegény idején indították el rádiójukat. Akkor, amikor legtöbben azt 
kerestük, mit is csináljunk hirtelen jött karantén kényszerszabadságunkkal.

Valljuk azért be, az efféle helyi rádióknak nincs könnyű dolguk. Mert akkor jók, 
ha igaz rájuk az ősrégi újságíróvicc, mely szerint nem az a hír, hogy a postást megha-
rapta a kutya, hanem az, hogy a kutyát megharapta a postás. Így hát hajrá Kacsakő 
rádió, mert nagyon elkel már mindannyiunknak e sokkoló hetek után egy kevés opti-
mizmus és vidámság!

(Sutyi)

Erdész Kapu-Art
Ami megkarcolta a bezártság lélekfalát

Nem véletlenül járja Erdész Lász-
lóról, hogy nyughatatlan elme. Mindig 
keresi az új megoldásokat, ügyesen és 
színvonalasan adaptálja a külhonban 
látott ötleteket. Amikor a koronavírus 
járvány őt is önkéntes karanténra ítélte, 
azzal állt elő, pontosabban Face book 
oldalán a következőt kérdezte követői-
től: „Szerintetek un ortho dox ötlet ezek-
ben a művészetszegény 
időkben egy újfajta 
szentendrei kiállítás ter-
ve? Az elnevezés 
„Kapuart”. Azaz a művé-
szek, akiknek van kapu-
juk vagy garázsajtajuk, 
minden szombaton 14-
16 óra között kifüggesz-
tenek egy festményt, a 
kapujukra (ef Zámbó, 
Yorgosz, Balogh, Ke-
mény, Verebélyi-Görög) stb. stb. a 
Face book-on meg közzétesznek hozzá 
kis magyarázó szöveget. És akkor a szép 
napsütéses időben kerékpárral vagy 
akár autóból megtekinthetőek a művek, 
és nem kell álmatlanul forgolódni a 
művészetelvonástól, amitől nyilván 
szenvedtek már?”

Amikor ez megjelent, április 16-át 
írtunk, még ügyetlenül illesztgettük 
fülünkre a szájmaszk gumiját, és talán 
sokunk ekkor még úgy tekintett a ka-
ranténra, mint valami meglepetéssze-
rűen kiadott szabadságra. „Végre kial-
hatom magam!” „Legalább rendet ra-
kok a garázsban, amit tél óta tervezek!”. 
Szóval még kezdők voltunk lakáselha-
gyási tilalomban. Ijedten olvastuk a 

lombardiai híreket, és vártuk a járvány 
berobbanását. Örömmel láttuk a lan-
doló kínai gépek érkezéséről szóló tu-
dósítást, és azért drukkoltunk, hogy 
előbb legyenek itt a maszkok és lélegez-
tető gépek, mint a ránk törő vírus.

Erdész László kérdésére 153-an je-
lezték, hogy az ötlet szerintük jó, egye-
sek szerint zseniális, vagy legalábbis 

próbára érdemes. S bár Erdész úr Szent-
endrén influencernek számít a face 
városi kulturális közéletében, a kezde-
ményezés sikerén ő is meglepődhetett. 
A 3.0 Szentendrei Kaputárlatra már 
olyan nevek csatlakoztak kezdeménye-
zéséhez, mint Asszonyi Tamás, Jávor 
Piroska, Balogh László, Bihon Győ-
ző és Gulyás Andrea, Csik szent mi-
há lyi Róbert és Csik szent mi há lyi 
Márton, Kemény Zoltán, Regős Anna 
és Regős István, Szabó Tamás, Makó 
Judit, stb. összesen húszan. A szervező 
ezzel be is fejezte. Akciója sikeres volt, 
mert megkarcolta a bezártság lélekfalát, 
és Szentendréhez méltó kis kulturális 
szösszenetet hívott életre.

(Benkovits)

A szentendrei múzeum május 23-
án megnyitja a kapuit.  A látogatók 
egyelőre Sétálójeggyel léphetnek be a 
megszokott nyitvatartási időszakban, 
keddtől vasárnapig, 9 és 17 óra között. 
A házak, épületek egyelőre zárva lesz-
nek. Egyes épületbelsők megtekinthe-
tők, de belépni nem lehet. A 
vendégek azonban sétálhatnak 
a tájegységekben, az utcákon, 
az épületek kívülről megtekint-
hetők, az udvarokba, portákba 
bemehetnek a látogatók, s ki-
kapcsolódhatnak a múzeum 
60 hektáros parkjában, termé-
szetesen a házirend kereteit 
betartva.

A sétálójegy ára egységesen 1000 
Ft. Ingyenes belépésre jogosultak: a 
14 év alattiak, a 70 év felettiek, illet-
ve azok a látogatók, akik normál és 
rendezvényes napokon eddig is in-
gyenesen léphettek be a Skanzen te-
rületére.

A múzeum – saját érdekükben – 
arra kéri vendégeit, hogy csak akkor 
látogassanak az intézménybe, ha egész-
ségesek. Ott jártukkor tartsák meg a 

1,5 méteres távolságot a velük nem egy 
háztartásban élő látogatóktól. Belépő-
jegyet lehetőség szerint online vásárol-
janak a Jegymesteren keresztül. Aki 
tudja, válassza a kártyás fizetést a mú-
zeum területén belül. Zárt térbe csak 
maszkkal lehet belépni (igény esetén 

egyszer használatos maszk vásárolható 
a bejárati épületben). A zárt terekbe 
(pl. bejárati épület, mosdó) belépők 
számát maximalizálja a Skanzen, így 
a várakozási idő esetén a látogatók tü-
relmét kérik. A személyzet maszkban, 
kesztyűvel lesz jelen, a mosdókat rend-

szeresen fertőtlenítik és takarít-
ják. A múzeum több pontjára 
kézfertőtlenítőket helyeznek ki 
szabad használatra. Előre beje-
lentett, csoportos látogatásokat 
egyelőre nem fogad a múzeum. 
A Skanzen Vonat nem üzemel.

A szabadtéri múzeum vala-
mennyi munkatársa mindent 
megtesz, hogy megteremtse a 

biztonságos kikapcsolódás feltételeit 
(pl. a helyszínen kihelyezett informá-
ciókkal). Nyitva tartanak a múzeum 
boltjai, vendéglátó-egységei (Étterem, 
Pékség, Portékabolt, Szatócsbolt), ke-
rékpár, kisszekér, roller pedig bérelhe-
tő a bejárati épületben.

Nyit a Skanzen!

A MűvészetMalom átadása 2012-ben

Szerenád a lakóparkban

Jávor Piroska kapujában
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Digitális otthontanulás Visegrádon
Ez év március közepén egyik napról a másikra át kellett 

állnia a gyerekeknek, szülőknek és iskoláknak a hagyományos 
tantermi oktatásról a digitális otthontanulásra. A visegrádi 
Áprily Lajos Általános és Művészeti Iskolában – bár 
akkor még nem tudtuk, hogy a következő napoktól minden 
megváltozik majd az életünkben – már március 13-án meg-
kezdődött az intenzív informatikai tevékenység, amelynek 
hatása minden bizonnyal teljesen átalakítja a helyi oktatás és 
nevelés jövőbeli lehetőségeit is.

Az első napokban létrejött az a rugalmasan alakuló, 
feladatközpontú vezető csapat, amely folyamatos kutató-
fejlesztő tevékenységével a kezdetektől megalapozta az in-
tézmény digitális tevékenységét. A tavaszi szünet előtt 
váltottunk az egyéni Google Classroom használatról az 
intézményire. Az újabb regisztráció 
már jelentősen gyorsabban ment, mint 
az első, mindenki gyakorlottan végez-
te feladatát, s majd minden tanuló 
elvégezte regisztrációját az első napon. 
A két hónappal ezelőtti döntő válto-
zásra nagyon különbözően reagáltak a 
kollégák, hiszen digitális tudás és esz-
közök tekintetében is jelentős eltérések 
mutatkoztak közöttük. De valaho-
gyan az első napon már látszódott a 
néhány arcon megjelenő ijedtség mel-
lett az elszánás is: meg fogjuk oldani. 
A feladat adott volt, a proaktív vezető 
csapat megszületett, s rendkívüli for-
dulatszámon, lázas izgalommal, nagy kíváncsisággal kezd-
tünk el pörögni. Mindenki sokat dolgozott: a felderítők, a 
szervezők és az informatikai tudást jelentős részben most 
megszerzők is.

A feladatot az tette rendkívül nehézzé, hogy miközben 
minden tekintetben új területen jártunk, a tanító-nevelő 
munkát is folytatni kellett, s a gyerekek, szülők sem voltak 
jó helyzetben. Tananyagot készíteni, közreadni, a tanulói 
munkákat ellenőrizni, a családokat biztatni, segíteni a rend-
szer tanulói használatát, adminisztrálni, értekezni, tanulni 
és kollégát támogatni… sok feladat. De az egymásra figye-
lés, a szelíd támogatás, az összefogás érezhető biztonságot 
adott és ad ma is a bizonytalan terepen.

Az eltelt két hónap alatt számos tapasztalatra tettünk 
szert. A digitális otthonoktatás során, figyelembe véve a 
szülői visszajelzéseket és a tanulók rendkívül eltérő lehető-
ségeit, egyensúlyt kívántunk teremteni az online órák és a 
magyarázó tanári videóval, diaképes prezentációval, fel-
adatlapokkal, gamifikációval, projektfeladatokkal támoga-
tott egyéni tanulás területén. Célunk úgy eljutni a tanév 
végére, hogy minden tanítványunk elégedett lehessen tu-
dásával és bizonyítványával.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyéni vagy kiscso-

portos formában 
rendszeres segít-
séget nyújtsunk 
tanítványaink-
nak. Napközis 
kollégáink szere-
pe ezen a téren 
kiemelt jelentősé-
gű. A tanulók és szülők – ahogyan a felmérések és beszél-
getések mutatják – általában megfelelőnek tartják a gyere-
kek terhelését és hatékonynak az iskolából érkező segítséget. 
A probléma azonban ennél sokkal összetettebb a rendkí-
vüli helyzetben. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a 
gyerekek a lehető legnagyobb biztonságban érezhessék 

magukat a két hónappal ezelőttig tel-
jesen ismeretlen oktatási helyzetben.

Biztatjuk, támogatjuk a szülőket, 
gyerekeket a feladataik végzése köz-
ben. Fontosnak tartjuk, hogy a digitá-
lis tanteremben a gyerekek egymással 
is beszélgethessenek, s együttműködé-
süket, kapcsolattartásukat projektfel-
adatokkal, csoportmunkákkal is elő-
segítjük.

A gyerekek többsége egyébként jól 
érzi magát otthon. Kényelmesebb az 
életük, hiszen nem kell túlságosan 
korán kelniük, saját igényeik szerint 
tervezik meg a tanulásra szánt időt, 

ami a legtöbb esetben lényegesen kevesebb, mint az isko-
lába járással eltöltött idő. A számonkérésből is kevesebb 
van, ezáltal kevesebbet kell izgulni. Természetesen diák-
jaink leginkább azt sajnálják, hogy nem találkozhatnak 
barátaikkal, osztálytársaikkal. Hiányzik nekik a jól ismert 
tanító, tanár jelenléte, a személyesség, s természetesen 
lassabban lehet haladni a tananyaggal. Általában nehezebb 
a képernyő előtt koncentrálni a tanulásra, s persze vannak 
tantárgyak, amelyek elektronikus formában szinte teljesen 
értelmezhetetlenek. Sok esetben a legnagyobb problémát 
az okozza, hogy a gyermek – kora, állapota, ismereteinek 
hiánya vagy egyéb ok miatt – egyáltalán nem képes az 
önálló tanulásra. Esetükben az otthoni tanulás az átlagnál 
jelentősen nagyobb kihívást okoz.

Mint már említettem, a digitális oktatás rendkívül nagy 
lehetőséget nyújt a fejlődésre. S mivel mind annyi un kat 
felkészületlenül ért a váltás, együttműködésünk során va-
lamennyien hibázunk, tévedünk. Informatikai tudásunk 
elkerülhetetlen fejlődése mellett az együttműködés, kom-
munikáció, türelem és problémamegoldó gondolkodás 
terén kaptunk kiemelt lehetőséget előrelépni. Bízzunk ben-
ne, hogy sikerül.

Bozóki Marianna intézményvezető

A beszéddel fel nem hangzó szavak…

Digitális tanulás?

A Waldorf-iskolák számára is 
nagy kihívást jelentett az országos 
veszélyhelyzet következményeként 
bevezetett úgynevezett digitális okta-
tás. Teljes tudatossággal igyekszünk 
szabályozni a szülőkkel, tanulóinkkal 
közösen a digitális világgal való talál-
kozást. Ennek vannak iskolai és csa-
ládi vonatkozásai is. Igyekszünk a 
szülői házzal közösen megfogalma-
zott pedagógiai elvek alapján felépí-
teni ezt a „digitális viszonyt”.

Nem könnyű pálya ez. Éppen 
az iskolába járási korlátozások kez-
detén folyt még az a munka is, 
amelyben a negyvenöt magyaror-
szági Waldorf-iskola számára készí-
tett kerettantervet be kellett terjesz-
tenünk az oktatási minisztérium-
nak.

Az iskolán kívüli első hetek ta-
pasztalatai jó megmérettetésnek bi-
zonyultak. A felnőtteknek szembe-
sülniük kellett az új helyzet hozta 
feltételekkel. Mi tanárok az első két 
hét bizonytalan érzelmi időszaka 
után úgy döntöttünk, hogy általáno-
san iskolai gyakorlatunkat folytatjuk: 
tanári kollégiumunk onlájn-módon 
megtartja heti konferenciáját és pe-
dagógiai stúdiumát. Ezeken a beszél-
getéseken az első felmerülő kérdés a 
digitális oktatáshoz való viszonyulá-
sunk volt.

Elég gyorsan körvonalazódott, 
hogy a Waldorf-pedagógia elveivel össz-
hangban onlájn egyéni munka a gyer-
mekek részéről hetedik és nyolcadik 
osztályban képzelhető el. Alsóbb osz-
tályfokon csak a felnőttek intenzív 
közreműködésével lehetséges az otthoni 
tanulásnak ez a módja: minél kiseb-
bek a gyerekek, annál nagyobb a je-
lentősége ennek a közreműködésnek. 
Így tehát most gyakorlati úton is 
beigazolódhatott, hogy az új keret-
tantervünkben hetedik osztálytól 
helye van a Digitális kultúra tan-
tárgynak. És az is, hogy a Waldorf-
pedagógia szellemében az alsóbb és 
felsőbb osztályainkban a „digitális 

oktatás” továbbra sem lesz kívántan 
követendő gyakorlatunk.

A digitális oktatás fogalom amúgy 
nagyon pontosan nevezi meg a(z el)
végzendő tevékenységet: oktatás. 
Ugyanakkor a 2020-as NAT-hoz egy 
több mint húszéves fejlődési folyamat 
eredményeként az iskola nevelési sze-
repét előtérbe helyező pedagógiai 
irányvonal erősödött meg. Igen mé-
lyen átélhették a tanáraink, hogy egy 
digitális írásos tanító(!) anyag elké-
szítése mekkora kihívás – és azt is 
átélhettük, hogyha létrejönnek ezek 
az anyagok, a jelenlét lelkes és lelke-
sítő valósága mégsem születhet meg, 
és halottak maradnak digitálisságuk-
ban. A kiadható feladatok valójában 
csak a már tanultak gyakorlására 
irányulhatnak. Az új, a valódi újdon-
ság világra jöttéhez találkoznia kell a 
tanítani és a tanulni akarónak! Valódi 
találkozásokra alapozhatjuk csak a 
nevelődést: a felnőtt és gyerek közös 
nevelődését. A közös felismerések 
által csak így töltheti be szerepét a 

latinok bölcsességét hordozó iskola-
fogalom – a scuola: a ‘közös hely’. A 
paidagogosz pedig jól tudjuk, hogy 
nem az ok-ta-tó, hanem a ‘gyermeket 
vezető’ ember. Eddig tudatosan nem 
használtam a „digitális térben” (stb.) 
kifejezést sem: a virtuális világnak 
magasztalt valami nem valós találko-
zásokról szól. Térnek, ahol ketten ösz-
szegyűlhetnek egy időben nem nevez-
hetjük! Onlájn-módon (talán vonal-
ban lenni módban?) komoly tudatos-
ságot igénylő, felnőttségre hajazó 
magatartást igényel. Én a nyolcadi-
kos osztályommal hetente kétszer 
alkalmazom. Nagyon fontos lelki 
szerepe lett! Biztosan tudjuk már 
mindannyian (nyolcadikosok, akik a 
kamaszkoruk nagyon fontos pillana-
tait veszítették el az elmúlt két hónap-
ban), hogy jó lenne akár az utolsó két 
hétben is találkozni, beszélni, szólni, 
tanulni, élni…

Tallós Péter
Kékvölgy Waldorf Iskola, 

Pilisszentlászló

TANULÁS A VIRTUÁLIS TÉRBEN
Március közepétől, a koronavírus járvány elleni egyik intézkedésként, 
Magyarország kormánya elrendelte az oktatási intézmények bezárá-
sát és ezzel párhuzamosan az iskolák online oktatásra történő átállá-
sát. Áprilisi számunkban a dunakanyari igazgatóktól az oktatás vir-
tuális térbe helyezett gyakorlatáról tudakozódtunk. Most, így bő két 
hónap után pedig a tapasztalatokról szólaltatunk meg két iskolát, 
néhány gondolat pedig anyai szemmel fogalmazódik meg az átélt 
élményekről.

Igazából szerelem a karanténban
Hosszasan lehetne értekezni arról, 

hogy mennyire volt megterhelő, unal-
mas, vicces, vagy olykor bizarr hely-
zeteket teremtő az online oktatásra 
átállás. De ezzel tele az internet, a 
közösségi háló.

Én inkább arról szeretnék írni, 
hogy milyen fantasztikus lehetőséget 
rejt magában az, amikor a napi fel-
adatokat letudva – értsd: homes 
chooling, home office, főzés, bolt, 
ügyintézés megvolt – egyszerűen 
marad ideje a szülőnek és a gyerek-
nek elmélyülni egymásban. Sokan 
szenvednek attól még felnőtt koruk-
ban is, hogy fogalmuk sincs, milyen 
munka, illetve hivatás tenné őket 
boldoggá.

Én szerencsésnek mondhatom 
magamat, mert az a munkám, amit 
szenvedélyesen szeretek csinálni: a 
filmkészítés. A fiam, aki 11 éves lesz 
pillanatokon belül, szintén imádja a 
filmeket – nézni.

Mit szeret még? Szeretni. Ahogy 
cseperedett, rátalált a szerelem is, egy, 
az osztályába járó kislány személyé-
ben. Mint a korabeli fiúk többsége 
ilyenkor, az én fiam is kellő flegma-
sággal szerelmes, de azért fülig ér a 

szája, amikor elmeséli, hogy Mirának 
is ugyanazok a kedvenc skinjei a 
Minecraftban, mint neki. Még a ka-
rantén előtt javasoltam, hogy hívja el 
moziba a kislányt. Ennek már a gon-
dolatától is rosszul volt. Év közben 
alapítottak egy rock zenekart a srá-
cokkal, gondoltam, na, ez a tuti meg-
oldás, egy bandavezető billentyűse-
ként nyílegyenes az út a választottja 
szívéhez. – Ekkor már néha úgy 
éreztem magamat, mint Liam 
Neeson karaktere az Igazából szere-
lem című filmben: menekültem a 
házból, amikor eljött a gyakorlás 
ideje. De sajnos az áttörésre még vár-
nunk kell egy kicsit, azt hiszem: a 
zongoraórákat nem pótolja a karan-
tén-zongora oktatás.

Próbáltam rábeszélni, hogy hadd 
fotózzam le rendesen, és a portfólióját 
beküldve egy ügynökségnek egész 
biztos, hogy minden legós óriáspla-
kátról ő mosolyog majd Mirára, va-
lamint az egyetemi tanulmányai is 
rendezve lennének anyagilag – de ő 
ellenállt. Véleménye szerint neki még 
nem dolga pénzt keresni. Ebben – 
szomorúan bár, de – igazat kellett 
adnom neki.

És ekkor, eme drámai pillanatban, 
amikor minden törekvésem hiábava-
lónak bizonyult, felvetette, hogy ké-
szítsünk videókat a kutyáinkról. Mi-
vel most, a karantén idején boldog-
boldogtalan kutyát vesz magához, 
anélkül, hogy fogalma lenne róla, 
mindez mivel jár… Úgyhogy bele-
vágtunk.

És hihetetlen módon, az a kisfiú, 
aki addig hányt az idegességtől, és az 
izgalomtól, ha szerepelnie kellett egy 
iskolai ünnepségen – most fesztelenül, 
okosan, természetesen levezet minden 
egyes részt. Meghallgatja a tanácsai-
mat, elfogadja a kritikámat, három-
szor is felveszi ugyanazt, és lelkesen 
készül a következő forgatásra.

Immáron az ötödik rész is elké-
szült, és a munkánk gyümölcse is 
beérett: a kommentek közt ott lapul 
egy „rajongói levél” a kislánytól, a 
mondat végén a hőn áhított szívecs-
kével.

– Úgyhogy most már teljesen 
Liam Neeson-nak érezhetem magam.

A karantén-oktatás legfontosabb 
projektje vizuális kultúra tantárgyból 
pipa J

T.A. szülő

Batman, Pókember és a rossz zsaru
Rubint Réka nevét hallva 

valószínűleg keveseknek jutnak 
eszébe a címben szereplők, pe-
dig a háromgyermekes személyi 
edző most mindhárom alakkal 
azonosul.

Édesanyaként rá hárul a há-
rom különböző korú – 9, 14, 17 
éves – csemete tanulmányainak 
számonkérése, s ahogyan tréfá-
san fogalmaz, ilyenkor jut eszé-
be az a bizonyos rossz zsaru életérzés. 
Ugyanakkor az online oktatást, annak 
hatásait, eredményét egyértelműen 
kedvezőnek ítéli meg. Nagylánya, mint 
mondja, két jeggyel jobbat ér el ebben 
a rendszerben, s a két fiú is, akik a le-
ányfalui Móricz Zsigmond Általános 
Iskola tanulói, jobban tudnak figyelni, 

pihentebbek és összeszedettebbek az 
online alapú oktatásban. Réka vélemé-
nye szerint sokat jelent, hogy elmarad 
a reggeli utazás, valamivel kevésbé kell 
korán kelni is, nem csoda, ha a gye-
rekek kicsit frissebb fejjel ülnek a gép 
elé a kellő időben. A család számára 
rendkívül fontos a sport, így például a 

nagylány édesanyjával végzett 
edzéseinek fotójával igazolja a 
mindennapos mozgás meglétét 
tanulmányai során. A leány-
falui Móricz-iskola pedig arra 
kérte fel a népszerű edzőt, hogy 
készítsen legkisebb gyermeke, 
Zalán osztályának online-tor-
na videót, amely annak rendje 
és módja szerint el is készült. 
A minden gyerkőc porcikát 

megmozgató filmben találkozhatunk 
egyébként Batmannel vagy Pókemberrel 
is! Az életkori sajátosságokhoz igazo-
dó vidám mozgásóráknak rendkívül 
nagy sikere van, a világhálón bárki 
megtalálhatja (www.youtube.com/
watch?v=6Boc0NfrBgs) és ki is pró-
bálhatja hatékonyságát. 

#kultdallam – Virtuális énekórák Szvorák Katival
A zene óriási örömforrás, megnyugtat, gyó-

gyít – Szvorák Kati hitvallása az ének, dallam 
terápiás szerepéről nem újdonság. Aki ismeri az 
ő munkásságát, természetesnek érzi, hogy ezek-
ben a kárvalló időkben is, ő a bezárt emberek 
felszabadítására siet, s dalaival – ha kell virtuá-
lisan is – szárnyakat ad a léleknek. Szentendre 
díszpolgára, a Vujicsics Zeneiskola tanára Anyák 
napján kezdte online énekóráit – Kultdallam 
címmel, a Szentendrei Kulturális Központ 
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján – aho-
vá minden hétfőn és szerdán 17 órakor lehet 
bekapcsolódni.
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Föld (hó)napjai
A Föld napja egy olyan nap, amikor a földről nézzük a Földet, és azt reméljük, hogy 

látjuk a fától az erdőt. Aki nem erdész, könnyen mond jó véleményt az erdőről favágás 
közben, amikor az éppen általa kivágott fa egészséges.

Idén, 2020-ban a vírusveszély miatt több hónap szól arról, hogy kevésbé lehet 
fontos az utazás, a termelés, sokkal fontosabb a személyes egészség. Amikor magunkra 
figyelünk, hogy egymásra figyeljünk, láthatóan a Földre is gondunk van. Az elmúlt 
hónapok nehézségei, fájdalmai közepette örömteli hír, hogy közelebb merészkednek a 
városokhoz az állatok, láthatóvá válnak a csillagok, távolabbi lesz a horizont, a vizek 
élővilága méteres mélységben is láthatóvá válik.

– Mi történt idén? Megálltunk. Meg-
találtuk a lakóhelyünkhöz közelebbi bol-
tot, lerövidítettük a bevásárló listát, meg-
oldottuk a munkavégzést kevesebb uta-
zásból, szűkebb környezetünkben marad-
tunk, az autók csak a legszükségesebb 
utakra indultak be. Látható következmé-
nyei vannak a megállásnak ott, ahol a 
pezsgés mindent elhomályosított. Szó 
szerint fény derült arra, hogy a Föld vé-
delmének fontos lépése az észszerű fo-
gyasztás, a helyi értékek megtalálása és 
értékelése.

Nem marad ez így, ahogy a lehetőségek újra nyílnak, a régi kerékvágásba zökkenünk 
majd vissza, de talán mégis tanulunk magunktól. Az elmúlt hónapok rámutattak a 
Föld betegségének ellenanyagára, amely bennünk van. Kimutatható, érzékelhető és 
mindenki számára ismert szerv ez: az emberi agy. A tudatosság, a meggondoltság, az 
észszerűség. Konkrétan: rövidebb utak, helyi termékek, helyi értékek, meggondolt 
utazás segíthet abban, hogy a felszállt szmog, a megtisztult tengerpart továbbra is el-
sődleges jellemzője maradhasson környezetünknek.

A munkahelyek, szolgáltatások újraindulása alapvető elvárása mindannyiunknak, 
de találjuk meg a közelit, az észszerűt, akkor is, amikor nem kényszerít erre semmilyen 
körülmény.

A Föld köszöni szépen, most jobban van, de a gyógyulása nem az évi egy napon, 
hanem a mindennapjainkon is múlik, nem elég másra mutatni, kormányokat, cégeket 
hibáztatni, nekünk is tenni kell, láthatóan van hatása. A kulcs a rövidebb, kevesebb, 
hatékonyabb, természetesebb életvitel, a hatás pedig, a szebb, egészségesebb, tisztább, 
hosszabb életminőség. Ma még lehet!

Molnár Zsolt
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Együtt gondolkodás, felelős döntések Leányfalun

A fürdők nélkül nem lesz újraindulás…
A Leányfalu 

Termálfürdő Kft. 
ügyvezetői poszt-
ját április elejétől 
új szakember tölti 
be. Balogh Zol-
tán lapunk szá-

mára korábbi tapasztalairól és a jövő ter-
veiről egyaránt beszélt.

– Agrármérnökként diplomáztam 
1991-ben, majd gazdasági másoddiplo-
mát és mérlegképes könyvelői képesítést 
is szereztem. Tizenöt év banki tapaszta-
lattal a hátam mögött lettem önkor-
mányzati cégek vezetője. Először az 
esztergomi Aquaszigetet üzemeltető cég 
igazgatójaként kapcsolód-
tam be a fürdős szakmá-
ba. Az esztergomi él-
ményfürdővel párhuza-
mosan néhány évig a vá-
ros üzemeltetetését végző 
holdingot is irányítottam. 
Ezt követően 2012-től a 
szentendrei V8 Uszoda és 
Szabadidőközpont veze-
tője lettem. A fürdőüze-
meltetéshez kapcsolódó 
ismereteket és képesítéseket is megsze-
reztem, mellettük a szau na mes terit is. 
Korábban is aktívan részt vettem a Ma-
gyar Fürdőszövetség munkájában, mely-
nek 2018. augusztusától főtitkára va-
gyok.

– Az ügyvezetői posztot 46 pályázó 
közül nyerte el, vajon mi dönthetett Ön 
mellett?

Abban biztos vagyok, hogy a döntés-
hozók számára fontos volt, hogy a fürdő-
vezetői tapasztalaton túl pénzügyi-gazda-
sági ismeretekkel és projektbonyolítási 
gyakorlattal is rendelkezzen, akire a vá-
lasztás esik. Erre az elkövetkező időszak-
ban nagy szükség is lesz, hiszen a telepü-
lés önkormányzata 391 millió Ft támoga-
tást kapott a fürdő rekonstrukciójához, 
melyhez aztán újabb 250 millióról született 
kormánydöntés, de erre vonatkozóan még 
nincs meg a támogatási okirat. Jelenleg a 
szerződésnek megfelelő tervek kidolgozá-
sa folyik, ebbe már engem is bevontak. A 
település vezetői számítanak szakmai ta-
pasztalataimra és kapcsolatrendszeremre 
is. A 640 milliós összeg jelentősnek tűnik, 
de ebből mindössze a főépület rekonst-
rukciója valósulhat meg. Ám úgy gondo-
lom, a vendégek számára is fontos az öl-
tözők és a vizesblokkok megújítása, hisz 
azok már a mai kor követelményeinek 
nem felelnek meg.

– A vészhelyzet kihirdetését köve-
tően kezdte meg a munkát. Mit tart 
jelenleg legfontosabb feladatának?

A település legnagyobb munkáltató-
jaként a képzett és gyakorlott munkaerő 
megtartását. Ennek érdekében – kihasz-
nálva a kormányrendelet biztosította le-

hetőségeket, pályázatot nyújtottunk be 
munkahelyvédelmi bértámogatásra.

Súlyos látleletet rajzolt az ágazatról a 
válság: még a legnagyobb fürdőknek is 
alig van annyi tartalékuk, hogy egy-két 
havi munkabért ki tudjanak fizetni be-
vételek nélkül. A fürdők magas fix költ-
ségszinttel, alacsony jövedelmezőséggel, 
olykor túlzóan erős önkormányzati kont-
roll alatt, sokszor nem piaci alapon mű-
ködnek. A válság rámutatott, hogy a 
helyzeten változtatni kell. A fürdőket a 
rendszerváltás óta nagyon sok kedvezőt-
len hatás érte. Az elmúlt harminc év 
minden negatív folyamata most csúcso-
sodik ki.

A legfájóbb, hogy a fürdőágazat a tu-
rizmus egészénél is sérülékenyebb. Itt ér-
ződik először a baj, és itt is fog utoljára 
helyreállni a rend, pedig attrakcióként a 
fürdőket fogja először keresni a belföldi 
vendég is. Nélkülük nem lesz újraindulás, 
hiszen a vendégéjszakák 71 százaléka 
olyan településen számlálható, ahol tu-
risztikailag jelentős fürdő van. Ám hiába 
tudjuk, hogy a fürdők a magyar turizmus 
motorjai, mégis más, jövedelmezőbb ága-
zatokat szolgálnak ki. Pedig ha a fürdők 
nem tudnak desztinációs léptékkel is ér-
telmezhető módon újraindulni, akkor 
hiába vannak a szép szállodák, nem lesz-
nek bennük vendégek. Ez vidéken hatvá-
nyozottan igaz.

Az emberek az attrakcióért kelnek 
útra, s – néhány kivételtől eltekintve – 
nem a szállodákért. A fürdő a vonzerő, a 
szálloda az eszköz, hogy egy napnál to-
vább tudjanak maradni a vendégek. A 
fürdők nélkül a belföldi turizmus sem tud 
majd talpraállni.

– A nyitásig milyen munka folyik a 
termálfürdőben?

Jelenleg az újraindulás érdekében dol-
gozik a Leányfalui Termálfürdő Kft. 
minden dolgozója. Olyan karbantartási 
és felújítási feladatokat végeznek, amelyek 
korábban – működés közben – nem vol-
tak elvégezhetők, mint például a festés, az 
úszómedence sátorbontása, vagy a szűrő-
homok cseréje stb.

Végre újra nyithat a stranfürdő
A vészhelyzet visszavonásával, május 

29-én már egy látványában jelentősen 
megújult fürdővel, s ugyanazokkal a kol-
légákkal – sikerült a teljes létszámot meg-

tartanunk – fogadjuk a helybelieket és az 
idelátogató vendégeket. A leányfalui Ter-
málfürdő és strand megnyitása is a kor-
mányrendeletben szabályozott fokozatos-
ság elve alapján, az előírt szabályok betar-
tásával lehetséges. A védelmi előírások 
szerinti működünk majd, s a szabályok a 
hozzánk érkezőkre is éppúgy vonatkoz-
nak. Erre ezúton is szeretnénk felhívni 
leendő látogatóink figyelmét.

A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont (NNK) április 30. állásfoglalásá-
ban, azok a szabályok szerepelnek, 
amelyek mellett a strandok és szabadté-
ri fürdők biztonságosan üzemeltethető-

ek. A magasabb hőmérséklet és a köz-
vetlen napfény gyorsítja a vírusok inak-
tiválódását. Megfelelő üzemeltetés 
mellett, folyamatos fertőtlenítőszer-szint 
biztosítása esetén fertőzőképes vírus 
jelenlétére nem kell számítani a meden-
cevízben.

– A strandok esetében most egy 
főre legalább 16 m2 pihenőterületet 
kell biztosítani, ami a korábbi értéknek 
pontosan a kétszerese, míg a strandme-
dencék teljes befogadóképességének 
korábban a 2,5-szeresét, most azonban 
csak az 1,25-szörösét engedhetik be a 
fürdők – így legfeljebb  a korábbi maxi-
mális létszám felét lehet beengedni 
egyszerre;

– A pihenőterületen a pihenőbú-
torokat úgy kell elhelyezni, hogy a hasz-
nálat során az előírt személyes távolság 
biztosítható legyen.

– A medencékben is úgy kell meg-
határozni a maximális létszámot, hogy 
a nem egy háztartásban élők közötti 
legalább 1,5 méteres távolság betartható 
legyen. A medencékben legfeljebb any-
nyian tartózkodhatnak egyszerre, hogy 
mindenkire legalább 4 m2 vízfelület kell 
jusson,

– A strandon minden kézmosási 
ponton kötelező lesz szappant és alkoho-
los kézfertőtlenítőt kihelyezni. A mellék-
helységekben és zuhanyzókban legalább 
óránként szükséges fertőtlenítő takarítást 
végezni. Ugyanilyen gyakorisággal kell 
majd fertőtleníteni az öltözőket, vállfákat, 
és a vendégek által gyakran érintett felü-
leteket (pl. kapcsolók, fogantyúk, korlá-
tok, csaptelepek, WC lehúzók, pultok, 
medencekorlátok). Minden használat 
után fertőtlenítik majd a kölcsönözhető 

eszközöket és a beléptető órákat, a játszó-
tereket naponta kétszer. A vendégeknek 
nem, de a strandok személyzetének kö-
telező lesz a maszk és a kesztyű viselése.

– A gyógyvizes medencék közül 
azokat lehet megnyitni, ahol megold-
ható és engedélyezve is van a fertőtlení-
tőszerek folyamatos adagolása. Leány-
falun folyamatban van a gyógyme-
dence ily módon történő használatának 
engedélyeztetése, ami várhatóan a 
nyitást követő rövid időn belül megtör-
ténik! Az úgynevezett vízforgatásos 
medencék azonban mindenhol mű-
ködhetnek, ezek jellemzően a strand-, 
úszó- és élménymedencék.

– Az élményelemek 
közül nem fognak mű-
ködni többek között a 
nyakzuhanyok, dögönyö-
zők, lég be fú vá sos masz-
százspadok.

– A fürdővendégek-
nek is be kell tartaniuk 
néhány szabályt, a leg-
fontosabb a gyakori szap-
panos kézmosás, zuhany-
zás és a megfelelő távolság 

tartása. A vendégek életkorával kap-
csolatban nincs korlátozás, azaz a 65 
év felettiek is látogathatják a fürdőket, 
strandokat.

Jó hír a bérlettulajdonosoknak, 
hogy a leányfalui strand és gyógyfürdő 
megvásárolt bérleteinek érvényességét 
két hónappal meghosszabítják! Értesít-
jük továbbá az érdeklődőket arról is, hogy 
a május végi nyitással megkezdődnek az 
úszóedzések, valamint a nyári KÓPÉ 
táborokba is várják a jelentkezőket a 
szervezők Leányfalura.

– Miről szólnak a további tervek?
A következő év a pályázatból eredő 

rekonstrukció éve lesz, így a közeljövőben 
egy műszakilag is jelentősen megújult für-
dővel fogadhatjuk a vendégeket. Erre nagy 
szükség is van, a fürdő közel félévszázados. 
Személyes emlékeim is vannak a korai 
évekről, hisz dorogiként gyermek- és ifjú 
koromban Leányfalura, Komáromba és 
ritkábban Lepencére is ellátogattunk egy-
egy igazán forró nyári napon. A komáromi 
fürdő már jelentősen túllépett akkori álla-
potán, és most itt a lehetőség, hogy Leány-
falu újra méltó kihívója legyen. Bízom 
benne, hogy az elnyert támogatás észszerű 
felhasználásával egy megújult, korszerű, de 
továbbra is elérhető árú szolgáltatásokat 
nyújtó fürdővel várhatjuk majd néhány év 
múlva vendégeinket. Ehhez a tulajdonos 
önkormányzat és a fürdőmenedzsment 
folyamatos együtt gondolkodására és fele-
lős döntéseire van szükség. Az eltelt rövid 
időszak tapasztalati alapján úgy gondolom, 
hogy a közös munka hatékony, sikeres és 
ennek megfelelően eredményes is lesz.

(pilis-dunapress)

Táblák, óvatosság parton és a strandon
Nem zárja el a látogatók elől szabad 

strandját Dunabogdány. Schuszter Gergely 
polgármester elmondta, az önkormányzat 
egyeztetett a turizmusból élőkkel, s abban 
állapodtak meg, amíg az emberek bizton-
ságosan, egymástól másfél méterre tudnak 
pihenni és nincs csoportosulás, addig a 

látogatók háborítatlanul élvezhetik a ter-
mészet, a víz, a friss levegő élményét.  
Egyelőre együtt kell élnünk a koronaví-
russal, ahogyan együtt kell élnünk a Du-
na veszélyeivel is, mondta a polgármester. 

A település vezetője továbbra 
is azt gondolja, hogy a jár-
vány nem tűnt el, ezért 
bíznak az emberek józan-
ságában, és továbbra is 
vigyázunk egymásra. En-
nek a figyelemnek a fenn-

tartására az 
önkormányzat táblá-
kat helyez ki, amelyben 
felhívja a figyelmet a biz-
tonsági szabályok betartá-
sára. A körzeti megbízott 
csak azon esetekben fog 
eljárni, ha ez a figyelem 
lanyhulni fog. Hosszú tá-
von kötjük magunkat az 
országos rendelkezések-
hez, amennyiben szigorí-

tanak az országos előírásokon, akkor mi 
is szigorítunk!  Vigyázzunk egymásra!

A strand hivatalosan június 1. és 
augusztus 31. között rendelkezik enge-
déllyel!

Májusi Vadkacsák
Az elmúlt 28 évben számos nehéz-

séget győztünk le, és ez a mos-
tani helyzet is óriási próbaté-
tel. Állunk elébe, – azaz egy-
mástól két méterre távolodva 
– várjuk a lecsengést, töretle-
nül tesszük a dolgunkat. Otthon 
barkácsolunk, egy barátunk az új 
étkezőnkbe kerülő étkező garnitúrára 
farag vadkacsa logókat, van, aki otthon 
javítja a lapátokat vagy éppen a kenuját. 
Dolgunk az van, csak most másképpen 
csináljuk, mint szoktuk. De nálunk 
rend van, és ha lehet, azonnal nyitunk 
a nagyközönségnek.

A Wichmann Tamásról elnevezett 
épületünk átadásra kész, de megvárjuk 
a jóidőt. Jó lesz azt sok vízszerető em-
berrel együtt megnyitni, mert tudjuk, 
hogy ő figyel ránk.

Elkezdtük, újrakezdtük az előzete-
sen kitalált programjaink egyeztetését a 
szervezőkkel, testnevelő tanárokkal. 
Mivel még sok jogszabályi változás nem 

ismert, így itt nem jelentjük be gyer-
mektáborainkat. Már nem tiltják 
a sporttevékenységet, evezéseket, 
így a szabályok betartása mel-

lett a kért eszközeiket eddig is, és 
ezután is szíves rendelkezésre bo-

csátjuk.
A SUP oktatásunk megkezdődött, 

és Horváth Csaba olimpikon verseny 
szakosztálya is edzésbe állt. Nyárra ter-
vezett Lajos bácsi kézműves tábora, 
sporttábor, Kacsa-szigeti indián tá-
bor vagy a Leányfalui Kincskereső 
kenus tábor szervezése zajlik. Erről hírt 
adunk!

Addig is jöjjenek le evezni a csodás 
folyónkhoz, és töltsük meg együtt élettel 
a folyónkat és környékét.

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Látogassanak el addig is közösségi 

térben lévő „csónakházunkhoz” (www.
vadkacsa.hu), ha informálódnának a 
következő újsághírünk megjelenéséig.

Pereházy Gergely szakmai elnök

Szabad a strandolás Horányban is!
A vészhelyzet enyhülésé-

vel – a leányfalui strand-
fürdő mellett – a Duna 
part kiépített fürdőhe-
lyeit is készítik a fenn-
tartó önkormányzatok a 

szabadvízi fürdőzést ked-
velők, napo-

zók fogadására. Ho-
rány ban, a szigetcsúcson 
és Bogdányban az ér-
vényben lévő szabályozá-
sok betartásával június-
tól „nyitva  állnak” a 
dunai strandok és korlá-
tozott számban a parko-
lók is. Amennyiben az 
ÁNTSZ vízminőség 
vizsgálata megfelelő 
eredményt hoz, június 1-től vehetik 
birtokba a fürdőzők a Horányi Duna 
partot. Természetesen, csak az országos 
előírásoknak megfelelően, a távolság-
tartás és a fertőtlenítők gyakori hasz-

nálata mellett lehet a kiépített szabad 
folyami fürdőhelyeket is használni – 
így Szigetmonostor üdülőövezetében 
is. Ahogy a korábbi években, a reggel 
8-tól este 8-ig tartó hivatalos fürdési 
időben, a most készülő új mosdó és 
pelenkázó is rendelkezésre áll majd, a 

legfontosabb szabályokat pedig táblá-
kon olvashatják a strandolók, akik 
számára a 120 centiméteres vízmélysé-
get jelző bójákat is kihelyezi a község 
vezetése.

„Ez a nyár 
most más lesz.

Fürdőruha helyett, 
a divat a maszk lesz.”

Visnyovszki Leila: Covid 
19 c. verséből/Visegrád 

Áprily Á. I.

A fürdő felújításból a munkatársak is kivették a részüket
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zoldhulladekdunakanyar.hu
Zöldhulladék lerakó Dunabogdányban
Nyitva tartás: H–P: 8–17 és Sz: 8–12

• Lerakási díj: 2000 Ft/m3

•  Rostált termőföld eladás: 6000 Ft/m3 

(szállítás igény szerint)
Árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

Tel.: +36209333241 és +36202350466

Költöztetés, fuvarozás 
a gondja?
a PATAKI TRANSZ
MEGOLDJA!

Költöztetés • Áruszállítás • Irodaköltöztetés
Pataki Barnabás: +3670/621-5415
E-mail: patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

Pataki Transz

ELADÓ INGATLANOK
Pócsmegyer Község Önkormányzata

ELADÁSRA KÍNÁLJA
Önkormányzati tulajdonú ingatlanát

Cím: 2017 Pócsmegyer, Róka u. 2505/2 hrsz.
Ingatlan területe: 1072 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: művelési ágból kivett zártkert
Övezeti besorolás: Lke-4
Bruttó induló ár: 4 300 000 forint

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
A Vételi ajánlatot tevő nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetőségi adatait: telefonszám, email cím, a 
megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, vételi ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, 
amely a bruttó induló árnál kevesebb nem lehet. Nyilatkozatot a vételár teljesítésére vonatkozó kötele-
zettség vállalásáról. Gazdasági társaság ajánlattevő esetén cégkivonatot és aláírásra jogosult aláírási 
címpéldányát másolati példányban, a kijelölt kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági nyilatkozatot.
Az ajánlattevők közül a nyertest a Képviselő testület állapítja meg a vételi ajánlatok benyújtására  előírt  
határidőtől számított 15 napon belül, indokolt esetben 60 nappal  a döntés határidejét meghosszabbíthat-
ja. Az eredményről az ajánlattevőket az  elbírálást követő 15 napon belül írásban értesítjük.

Pócsmegyer Község Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 8. 157 hrsz.
Ingatlan, valamint az albérleti lakás területe: 565 m2, ebből az ingatlan 255 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett lakóház, udvar; Övezeti besorolás: Vt-1
Bruttó induló (licit) ár: 38 300 000 forint
Pályázati biztosíték: 383 000 forint

Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth út 14. 127 hrsz.
Ingatlan, valamint az albérleti lakás területe: 740 m2, ebből az ingatlan 114 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett óvoda
Övezeti besorolás: Lf-1
Bruttó induló (licit) ár: 13 600 000 forint
Pályázati biztosíték: 136 000 forint

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatalban átvehető, 
és a hivatal honlapjáról www.pocsmegyer.hu letölthető. Tájékoztatás a 06-30/242-3099–es 
telefonszámon.

A vételi ajánlatokat, pályázatokat postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatalba lehet benyújtani. (Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) Határidő: 2020. június 15.

Az ingatlanok megtekinthetők minden hétköznap 9-16 óra között. Előzetes időpont egyeztetés 
a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán, a 30/691 7837–es telefonszámon.

Németh Miklós polgármester

ÚJ TULAJDONOS: HALÁSZI FERENC

HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINOSÉGI ALAPANYAGOKBÓL

KÉSZÜLT TERMÉKEK

SAJÁT HÚSÜZEMÜNKBŐL:
MINDEN NAP FRISS, BŐVÜLŐ,

MINŐSÉGI ÁRUVAL VÁRJUK!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 kilométeres körzeten belül

Megrendelés:
+36/26/390 350 és a +36/30/275 5103 

telefonszámon

Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 7–17 óráig • Szombaton: 7–12 óráig

Hétfőn és vasárnap zárva

Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 40.

Pék
Főbb feladatok, munkák: Budakalászi 

üzemünkbe keresünk teljes munkaidőben 
(nappali műszak) szakképzett, vagy 

betanított Pék kollégákat. Vidéken élő 
jelentkezőinknek szállást is tudunk 

biztosítani!

Elvárásaink:
Precíz munkavégzés, nagy teherbírás, jó munkamorál

Amit kínálunk:
Rendezett munkakörü lmények, kiemelt bérezés, 

hosszú távú munkalehetőség

Az álláshoz tartozó elvárások:
pék szakképesítés vagy igazolt gyakorlat

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Sütőipari több éves gyakorlat

(kemencézés-forgó, etázs, tábla munka)

Elektroműszerész/Karbantartó
A Príma Pék csapata sütőiparban szerzett 

tapasztalattal rendelkező elektroműszerész 
karbantartót keres állandó délelőttös 

(8 órás) munkakörben!

Feladat:
Sütőipari gépek, kemencék,

elektromos berendezések tervszerű megelőző, 
rendszeres karbantartása

telephely és a boltok látogatásával

Amit kínálunk:
stabil munkakör, versenyképes fizetés

Elvárások:
elektroműszerész/villanyszerelő képesítés,

pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
sütőipari cégnél eltöltött gyakorlati idő

Munkavégzés helye: 2011 Budakalász, Óbuda utca
Jelentkezés önéletrajzzal info@prímapek.hu

NINCS   TÁROLNIA?
• KEDVEZŐ ÁRAK • 0-24 ÓRÁS BELÉPÉS ÜGYFELEINKNEK •
• ÖNKISZOLGÁLÓ RENDSZER • BIZTONSÁGOS TÁROLÁS •

ÖNKISZOLGÁLÓ 
KONTÉNER-RAKTÁRAK

POMÁZ 2013 ICÓ ÚT 8. (IPARI PARK)

Tel.: 70/620 3605
HU@TCmail.eu

WWW.KONTENERRAKTARAK.HU


