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Mostanában, 
amikor beszél-
getéseinkben a 
legtöbbet hasz-
nált kifejezések 
a koronavírus, 

száj maszk, védőkesztyű, kijárási kor-
látozás, lélegeztető gép, és megszeppent 
borzongással olvassuk a modenai és spa-
nyolországi járvány-híreket, hallgatjuk 
a magyar koronavírus tájékoztatókat, 
minden más hír eltörpül e járvány ör-
dögi árnyékában.

– Pedig most lenne miért ün-
nepelni, összejönni Szentendrén. 
Ugyanis keddtől benne vagyunk a 
48-ban! Mármint kedden (március 
31-én) az Európai Bizottság kihirdet-
te az Európai Örökség cím díjazott-
jait, akik között ott van Szentendre 
is, amellyel immáron 48-ra emel-
kedett az Európai Örökség rangot 
viselő helyszínek száma. S bár e cím 
jelentős elismerés, mégis kevesen 
tudják, miért is ítélik oda és kiknek, 
illetve milyen helyszíneknek.

Nos, az Európai Örökség elisme-
rést az Európai Parlament és Ta-
nács 2011-ben alapította, amely 
alapító dokumentumában így fogal-
maznak: „Az Európai Örökség cím 
elismerése azokat a helyeket illeti 
meg, amelyek az európai kulturális 
örökség olyan helyszínei, 
hogy mérföldkőnek számí-
tanak a mai Európa megszü-
letésében. Olyan helyek, 
amelyek a civilizáció kezde-
teitől a ma ismert Európáig, 
az európai eszményeket, ér-
tékeket testesítik meg, és 
történelmükkel is az integrá-
ciót példázzák, szimbolizál-
ják.” Tehát azzal ellentétben, 
amit nevéből következően 
sokan gondolnak, ez nem 
műemlék-, városkép- és más értékvé-
delemért járó elismerés, mint például 
az UNESCO Világörökség Listája, e 
címnek ugyanis több és aktuális üze-
nete van, mégpedig az európai közös-
séghez való tartozás, az európai esz-

mények és értékek alapján. Olvasgat-
va a pályázati kiírás szempontjait, 
jóleső érzéssel tölt el, hogy Szentend-
re ezzel az európai értékelés szerint is 

„olyan hely, amely szimbolikus euró-
pai értéket képvisel, és jelentős szere-
pet töltött be Európa történelmében 
és kultúrájában.” Ezt talán eddig is 
tudtuk, de most először jelenik meg 
a nyugat üzenetében deklaráltan, 

hogy „Szentendre, e Duna menti 
kisváros azzal, hogy mai kultúrájá-
ban ötvöződnek a keletről jött népek, 
a szerbek, dalmátok, cincárok stb. és 

a nyugati értékek, olyan hely, amely 
fontos a mai Európának.”

A cím odaítélésén kedden Marija 
Gabriel innovációért, kultúráért, ok-
tatásért és kutatásért, valamint ifjú-
ságért felelős biztos úgy fogalmazott, 

hogy „a díjazott helyszínek mindegyi-
ke nagyszerű lehetőséget kínál arra, 
hogy az emberek közelebb kerüljenek 
Európa kulturális örökségéhez és erősít-
sék az Európai Unióhoz való tartozás 
érzését.”

– A hír kapcsán felhívtam Fülöp 
Zsolt polgármestert aki ud-
varias rövidséggel kommen-
tálta a hírt: – Nagy örömmel 
értesültem a hírről, hogy 
Szentendre elnyerte az Euró-
pai Örökség címet. Rendkívü-
li elismerés ez a városunk 
számára, visszamenőleg, elő-
deinkig, akik példát állítottak 
elénk. Most az ő szellemi örök-
ségüket ismerte el az Európai 
Unió. Hagyományosan több-
nemzetiségű városunk évszá-

zados példát mutat arról, hogyan élhet 
egymás mellett békében több vallás és 
kultúra. Az elismerés Szentendre múlt-
jának és jelenének is szól, hiszen az, 
amiért városunk kapta, az Európához 
tartozás, a közös értékek, a többszínű 

kulturalitás gondolata mind-mind 
Szentendre élő történelme, egyúttal ma 
is valóság. Mindez egyben a jelenlegi 
városvezetés hitvallásának is része.

Laudációjában az Európai Bi-
zottság így fogalmazott: „Történel-
me során Szentendre jellegét a határo-
kon átnyúló politikai és kulturális 
kapcsolatok alakították. A város fejlő-
désében nagy szerepet játszott az a 
kulturális örökség, amely hídként szol-
gált a Balkán és Kárpát-medence, kelet 
és nyugat kulturális területei, a katoli-
kus és ortodox kereszténység között. A 
többnemzetiségű város szellemi 
arculatára a vallási tolerancia, a 
kreativitás, a magyar és a szerb 
lakosság és a különböző kultúrák 
pezsgő, békés együttélése, valamint 
a Duna menti kapcsolatok termé-
kenyen hatottak. Egyedülálló jel-
legét a keleti és a nyugati kultúrák 
keveredése és a művészi szabadság 
formálta, amelyeknek élő öröksége 
ma is kézzelfogható.”

Benkovits György

Élő örökségünk Szentendre
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TÉRSÉGI TERVEK 2020
Az összefogás a túlélés záloga

Dunabogdány régi-
új polgármestere to-
vábbra is válságkezelés-
nek tekinti az önkormányza-
ti rendszert, így a település vezetését 
is. A vírus okozta súlyos aggodalmak mellett számos 
egyéb tényező is nehezíti az önkormányzat dolgát, ezért 

a testület a jövőre nézve három lehetséges „forgatókönyvet” is kidolgozott.
– Az első változat szerint 2020-ban szeretnénk megépíteni az új óvodát. 

Létrejötte érdekében a Pénzügyminisztériumhoz fordultunk támogatásért, 
de tavaly április óta nem kaptunk még érdemi választ. Ötvenmilliós támo-
gatásért folyamodtunk, ugyanis az építkezéshez szükséges anyagárak és díjak 
rendkívüli módon megemelkedtek. Éppen ezért feltételes közbeszerzést írtunk 
ki az óvodára, tudomásul kell vennünk, ha nem érkezik olyan ajánlat, amely 
a mi pénztárcánknak megfelel, nem valósulhatnak meg a tervek. Azt ugyan-
is, hogy a szükséges összeget saját erőből pótoljuk, nem tehetjük meg. Bár-
mikor jöhetnek váratlan helyzetek, a vírus okozta nehézségeken túl akár egy 
árvízzel is számolnunk kell, így aztán a következő két-három évre szánt be-
ruházási összeget nem költheti el előre a település. Tervem az, hogy a veszély-
helyzet elmúltával ez ügyben ismét felkeresem a minisztériumot. Még az is 
előfordulhat, hogy végül köszönettel visszaadjuk a támogatást, mert mire 
megkapjuk, már csak 60-70%-át fedezi a tervezett beruházásnak. A telepü-
lésünk működését pedig még az óvoda érdekében sem dönthetjük be.

– Amennyiben ezek a tervek nem valósulhatnak meg, mi volna a B 
variáció?

Tudjuk már egy ideje, hogy 2020-ban egy plusz osztály jelenik meg az 
iskolában, terem pedig nincs elegendő. A Tankerülettel négy éve egyeztetünk 
erről, most februárban azonban kijelentették, a dunabogdányi bővítésre nincs 
egyetlen fillérjük sem. Így aztán – hacsak nem akarjuk, hogy az udvarra 
szoruljanak az elsős gyerekek – az önkormányzatnak kell lépnie. S ezt nyil-
ván saját keretből tudjuk megtenni. Az iskola beruházáshoz szükséges összeg 
akár 100 millió is lehet, partner pedig, úgy érzem nincsen hozzá. Noha a 
Tankerület a fenntartó, nem tudunk többé bízni a segítségükben. Ez az a 
bizonyos közös ló esete. – Ebben a helyzetben azon töprengünk, hogy építünk 
egy menzát, amelynek segítségével felszabadul az eddig étkezőnek használt 
helyiség.

Úgy látom, hogy amennyiben az önkormányzat nem áldoz jelentős ösz-
szegeket az iskola megsegítésére – úgy a Tankerület konténerekbe fogja kon-
zerválni a gyerekeket…

– Mi a harmadik forgatókönyv?
A harmadik terv, hogy általános fejlesztésekkel indulunk az évnek. Sok a 

feladatunk így is, hiszen utakat kellene építenünk, felszíni vizet elvezetnünk, 
át kellene terveznünk a település központját, biztonságosabbá tenni a közle-
kedést. Meggyőződésem, ha egy önkormányzat szeretne talpon maradni, 
akkor a tulajdonában lévő értékek, ingatlanok, utak, vízi-közmű értékének 
minimum 5%-át kellene a fejlesztésekre és beruházásokra fordítania. Ameny-
nyiben ezt nem tudja megtenni, egy település, akkor „süllyed”. – Újra mon-
dom és mondom, hogy az önkormányzati rendszert, újra kell gondolni! A cél 
az, hogy az önkormányzatok hosszútávra tudjanak tervezni, és egy erős ge-
rincet alkossanak a magyar állam stabilitására. Ma egy polgármester nem 
lehet sikeres, legfeljebb fenntartja a települését és válságot kezel.

Mi az idei költségvetésből mintegy 100 milliót fordíthatnánk most a 
3200 lakosú településre. Ez ugyan gyorsan változik majd, hiszen a köztiszt-
viselők bérének emelését is az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia, ami 
tavaly 6, ezévben 14 milliót jelent. Másik 15 milliót településfejlesztésre 
tettünk félre. A maradék kb. 50 milliós nettó összegnek kellene elégnek 
lennie minden másra, természetesen bruttó, hiszen az önkormányzatok nem 
Áfa visszaigénylők…

– Mi jut ebből a költségvetésből a mostani veszélyhelyzetben az egész-
ségügyre?

Az egészségügyi rendszerünk szerencsére most rendben van, nagyon jó, 
hogy ennek fejlesztésére tudtunk áldozni korábban. Minden területen van 
szakember, házi- és gyermekorvosi rendelő, fogászat és védőnői szolgálat is 
áll a helybeliek rendelkezésére. A járvány miatti jelenlegi veszélyhelyzetre 
tekintettel felfüggesztettem az elfogadott költségvetést, így elsősorban az 
alapvető fontosságú dolgokra tudunk koncentrálni. Dunabogdányban min-
denki élelemhez és egészségügyi ellátáshoz jut.

Az iskola- és óvodapedagógusok jelenleg otthonról, online oktatnak, csak-
úgy az óvónők is. S bár az óvónők jelenleg nem tudnak dolgozni, fizetésüket 
ők is megkapják – mert rendkívül fontos, hogy a vészhelyzet elmúltával az 
óvoda azonnal újraindulhasson. Ugyanígy teszünk a helyi magánbölcsődével 
is, hogy a szülők a veszélyhelyzet után újra dolgozni tudjanak menni, és ne 
kelljen mindent az elejéről felépíteni.

A beruházásokra félretett összeg megvan, ez is garantálja, hogy tudjuk 
fizetni a plusz költségeket, viszont az már most tudható, hogy az önkormány-
zatok jövőre kerülnek rendkívül nehéz helyzetbe, ha az állam nem tesz vala-
mit. Az iparűzési adó nem folyik be a kasszákba, s ez például nálunk 100 
milliós kiesést jelent majd. Voltaképpen már idén kellene spórolni a követ-
kező évre, hogy legyen valamiféle megoldás. Jelenleg azonban teljesen kiszá-
míthatatlan a helyzet, így az önkormányzatnak egyelőre a túlélésre kell töre-
kednie, amelyhez rendkívül fontos a közösségi összefogás. Szerencsére ez 
Bogdányt mindig is jellemezte.

Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi német nemzetiségi önkormányzattal 
vagy a civil szervezetekkel is. Fontosak ezek a kapcsolatok, mert egy települést 
hosszú távon csak erős közösség tud fenntartani!

Sűrű fillérek, ritka forintok
Pócsmegyer-Surány polgármesterével, a Szentendrei-

szigeti község ezévi költségvetéséről, az ebből lehetséges 
tervekről, illetve a tavalyi évről áthúzódó programokról 
beszélgettünk.

Németh Miklós 2002 óta áll a település élén. A leg-
utóbbi választás után ketten maradtak a korábbi testü-
letből, s négy új képviselő kezdte meg a munkát az 

egyre növekvő lélekszámú településen. Ezelőtt 18 esztendővel a surányi te-
lepülésrészen még 50-60 állandó lakost tartottak nyilván (most 1800 fő), a 
teljes állandó lakosság lélekszáma pedig eléri a 2700-at. Mindez természe-
tesen számos változást hoz, egyebek mellett újfajta politikai szemléletet is. 
A polgármester azonban hangsúlyozza, ahogyan 2002-ben projektekhez 
tudtak jutni, úgy ez most is így van, mert meggyőződése szerint nem a po-
litikai hovatartozással kell foglalkozniuk, a cél az, hogy a települést sikerrel 
fejlesszék.

Az idei esztendőben 327 millió forint a működési költségvetés, összessé-
gében 516 millió fejlesztésekkel a teljes költségvetés, amiből gazdálkodhat 
Pócsmegyer.

A mostani büdzsé ugyancsak szűkös, ennek oka, hogy az előző években 
eléggé „kiköltekeztek”. Tavaly befejeződött az orvosi rendelő építése, valamint 
az utak fejlesztéséhez is nagyobb összegre volt szükség. Utóbbi esetében 

egyelőre nem is az építkezések, hanem a pályázatokhoz 
szükséges anyagok elkészítése került sokba. A 

rendelőt 2019 végén sikerült átadni, az idei 
év januárjában költözhetett be a háziorvos, 
a fogászat és a terhesgondozás. A közel 500 

nm-es rendelőben külön helyiséget kapott a Vé-
dőnői Szolgálat. Számos korszerű orvosi eszközt is sikerült 

vásárolni, a fogászati szék a lehető legmodernebb, de van már panoráma 
röntgengép, sőt egy olyan helyiséget is kialakítottak, ahol infúziós ágyak kap-
tak helyet a kezelésekhez. Minderre nagy szükség volt, a korábbi rendelő 
szűkös volt már az itt élőknek, akik gyakran az épület előtt várakoztak, 
hiszen be sem fértek az épületbe. A rendelő építésére többet kellett költeni 
a tervezettnél, a kapott 150 millió forintot még 60-nal egészítette ki a 
testület.

Ugyancsak 150 milliót nyert a település a Megyeri fasor építésére. Lakossá-
gi kezdeményezésre változtatni kellett a kivitelezés paraméterein, az áttervezés 
még tart, de a munkák egy része már elkezdődött. A tervek szerint a nyár 
végéig valószínűleg befejeződhet a beruházás.

Egy másik fontos út, a Nyárfa sor megújítása már el is készült. Ezen a 
szakaszon található a település egyetlen élelmiszer üzlete, így stratégiailag 
lényeges volt – a Magyar Falu Programtól elnyert támogatás segítségével 
– megújítani ezt a 128 méteres útszakaszt. Az építkezés 19 millió forintból 
valósult meg. Amennyiben a Megyeri fasor is elkészül, a két korszerű útsza-
kasz nagyjából 800 méter lesz. A testület a közeljövőben egy újabb útfej-
lesztés érdekében is pályázik majd. A bekötő út mellett tervezett, mintegy 
500 méteres szakaszon, az új intézmények közelében szeretnének járdát 
építeni.

Egységes testületi döntés van arról, hogy Pócsmegyer bölcsődeépítésre is 
pályázni kíván. Ez csak akkor történhet meg, ha olyan kiírásra akadnak, amely 
a pályázat előkészítésétől a befejezésig 100%-ban finanszírozott. A polgár-
mester bízik abban, ha a kormány az önkormányzatoknak kiosztotta ezt a 
feladatot, megfelelő összeggel is segíti majd a megvalósulást.

Iskolások az inkubátorházban
Ahogyan az elmúlt években, idén is fontos szerephez jut majd a település 

öt évvel ezelőtt megépült inkubátorháza. A központ annak idején elsősorban 
a vállalkozóknak kínált szolgáltatásokat, bár a település vezetése már akkor 
is gondolt az oktatás, kultúra, sport befogadására. A ház tevékenysége va-
lóban jócskán kibővült, rendezvényközpontként, kulturális és sportprogra-
mok helyszíneként is egyre többször funkcionált, s a helybeliek egyre jobban 
megkedvelték azt intézményt. Most újabb feladatkörrel bővült a repertoár, a 
szigetmonostori iskola igazgatója kért segítséget négy osztályuk elhelyezésére. 
A cél érdekében kicsit alakítottak az irodahelyiségeken, van egy tornaterem-
nek alkalmas helyiség is, kívül pedig egy nagy udvar is várja az alsós diáko-
kat. Az oktatási tevékenység akár még bővíthető is volna, bár a polgármes-
ter szerint, ha minden szigetmonostori és pócsmegyeri gyerek ide akarna 
járni, már biztosan nem férnének el. Németh Miklós viszont úgy látja, egy 
nyolcosztályos iskola céljaira tökéletesen alkalmas lehetne az épület, ahol 
egyébként harmincnál több cég jelenleg is bérel helyiségeket, vesz igénybe 
szolgáltatásokat.

– A település polgáremestere örömmel venné, ha ez a jövőben is így ma-
radna, hiszen szűkös költségvetésük miatt számukra „a sűrű filléreknek épp 
úgy helye van, mint a ritka forintoknak”. A jelenleg adott 327 millióból épül 
a fent említett Megyeri fasor, ebből kell megoldani a mindennapi település-
üzemeltetési feladatokat, az úthálózat karbantartását, fejlesztését, ami ugyan-
csak évi 15 milliós tétel, s ehhez jönnek még a középületekben szükséges 
karbantartások is. A polgármester szerint lassú, többlépcsős adóemelésre lehet 
szükség, hiszen az elmúlt 7-8 esztendőben erre sosem volt péda. Ám ha az 
államtól nem kap plusz támogatást a település, akkor magának kell kigazdál-
kodnia ezeket a költségeket.

Új munkastílus, új struktúra, 
hatékony működés
– Ezt ígérte a település új polgármestere a vá-

lasztások után. Dr. Göbl Richárd szerint bebizo-
nyosodott, hogy Budakalász egy igazi polgároso-
dott kisváros, ahol az emberek képesek önállóan 
gondolkodni és véleményt formálni.

Miután a hivatali átadás-átvétel befejeződött, a 
képviselő-testület megkezdte munkáját.

Megalakultak a szakbizottságok is, az eddigi négy helyett hármat, a 
Pénzügyi-Gazdasági,Település-fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint 
a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságokat hozták létre. A 
bizottságok vezetésére és a munkában való részvételre felkészült szakembere-
ket kértek fel, mert a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt kíván fektetni 
a vezetés a gazdálkodás, a városfejlesztés és -működtetés szakmai előkészí-
tésére.

Sikerült aláírni a 2018 februárjában megjelent kormányhatározat 
alapján Budakalásznak járó, közel 1,5 milliárd forintról szóló máso-
dik iskolaépítési támogatási szerződést. A régóta húzódó megállapodás 
azért volt rendkívül fontos, mert Budakalász önkormányzata tavaly úgy 
kötött 3,5 milliárdos megállapodást a Swietelsky Építő Zrt.-vel, hogy 
abból addig csak kétmilliárd forint állt biztosan rendelkezésére. Mivel a 
Budakalász és Magyarország kormánya között 2016-ban kötött peren 
kívüli megállapodásban meghatározott iskolaépítés költségei végül jelen-
tősen meghaladták az akkoriban kiszámolt kétmilliárdos összeget, az újabb 
támogatási megállapodás nélkül Budakalász lehetetlen pénzügyi helyzet-
be került volna. – A kivitelezői megállapodásban azonban nem szerepelnek 
a majdani Patak parti iskolához vezető úthálózat, a patak feletti híd megépí-
tésének százmilliós költségei, de még a mozgatható bútorzat, a padok, székek, 
oktatási szemléltető eszközök, informatikai eszközök sem. A 3,5 milliárdos 
költségvetésben kizárólag az épület maga, illetve a beépített bútorzat sze-
repel. Az útépítés hiányzó költségeire tehát folyamatosan keresi a település 
a forrásokat, mert Budakalász önmagában ezt nem lesz képes megoldani.

Január elején sor került az első szociális kerekasztal beszélgetésre, 
amelyen a Családsegítő Szolgálat, az Idősek Klubja, a Karitász, a Védőnői 
Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai, önkormányzati képviselők és a 
hivatal érintett kollégái vettek részt. A korábban gyakran tapasztalt szo-
ciális érzéketlenséggel szemben az önkormányzat nem akarja szőnyeg alá 
söpörni, hogy Budakalászon is vannak olyan családok, idős, egyedülálló 
emberek, akiknél a létfenntartás napi nehézség.

A testület január közepén tárgyalásokat folytatott a Magyar Közút 
Zrt. vezetőivel. A többórás egyeztetésen a térség fejlesztési igényeit és az 
általuk kezelt budakalászi utak fejlesztési és üzemeltetési kérdéseit tekintet-
ték át. A társaság vezetői jelezték, hogy tisztában vannak a romló hely-
zettel, de hozzátették, hogy a térségre jellemző közlekedési igények 
messze meghaladják a rendelkezésre álló lehetőségeket. Hangsúlyozták, 
hogy a régió közlekedési fejlesztésére (HÉV, közúthálózat stb.) jelentős 
kormányzati forrásokat kellene fordítani. A felek egyetértettek abban 
is, hogy az M0-s autóút mielőbbi folytatása komoly terhet venne le az 
úthálózat meglévő elemeiről. Az M0-s továbbépítése 2012-től kiemelt 
kormányzati beruházás, eddig azonban ennek nem sok eredményét láthat-
ták az érintettek. Szakemberek szerint 2030 lehet a legkorábbi átadási 
dátum.

Új jegyzője van Budakalásznak, a 29 pályázó közül kiválasztott Dr. 
Deák Ferenc, január 20-tól foglalta el pozícióját.

Ahogyan a település polgármestere korábban már nyilatkozta, tisztában 
voltak vele, hogy idén az állami finanszírozás arányaiban csökkenni fog, 
illetve hogy a korábbi évekhez képest az ingatlanértékesítésből is lényege-
sen kisebb bevétellel tudnak majd számolni. Ebben a helyzetben sikerült 
egy olyan költségvetést készíteni, ami a szükséges fejlesztési célokra is tar-
talmaz forrásokat. Ezt úgy tudták elérni, hogy a költségvetés működési 
többletét a bevételek és a kiadások átgondolása révén jelentősen megnö-
velték. A tavalyi évre eredetileg tervezett 103 millió forintos működési 
egyenleget – ami a legutóbbi módosítás során 21 millió forintra olvadt – 
252 millió forintra növelték. A takarékosabb gazdálkodás célja, hogy 
több pénz jusson beruházásokra, fejlesztésekre. A következő években 
a fejlesztések forrásainak előteremtésekor nagy hangsúlyt fektet a testület a 
pályázatokra, illetve az ingatlaneladásból betervezett, de a korábbi években 

megszokottnál jóval alacsonyabb bevétel teremti meg a fejlesztések pénzügyi 
alapját.

Az értékesítések kapcsán fontos szempont volt, hogy Budakalász ne 
adjon teret újabb sűrű, lakóparkszerű beépítéseknek. Ezt a korábbi 
aránytalanul kicsi helyekre épült (Panoráma-, Kálvária-, Mályva utcai) 
lakóparkok átgondolatlan infrastruktúrája indokolta, melynek súlyos kö-
vetkezményei lettek.

Lényeges hangsúlyozni, hogy az ingatlanértékesítésből befolyó bevéte-
lekből a város vagyonát szeretnék gyarapítani. A költségvetésben többek 
között stratégiai helyen lévő ingatlanok megvásárlása, illetve önkormány-
zati ingatlanok felújítása és bővítése is szerepel. Az idei fejlesztési terveket 
komoly előkészítő munka előzte meg, mely során meghatározták azokat a 
prioritásokat, amelyeket szeretnének az első költségvetési évben elindítani.

A gyalogos és kerékpáros közlekedés előnybe hozása érdekében több-
éves fejlesztési tervet indít Kalász, emellett az átmenő autós forgalom 
csökkentése is prioritás. Az idei évben a fontosabb koncepciótervek ki-
dolgozásán túl a gyalogátkelők, sebességkorlátozó eszközök, járdák léte-
sítése és a meglévők javítása terén is terveznek előrelépéseket.

Az óvodaépítéssel is régi adósságot próbál törleszteni Budakalász. 
Első lépésként a Csupa Csoda Ház önkormányzati tulajdonban lévő épü-
letét bővítik. A két plusz óvodai csoport már idén szeptembertől enyhíte-
ni fog a budakalászi óvodák zsúfoltságán. Következő lépésben egy új 
óvoda létesítése szerepelt, azonban a költségvetési javaslat elkészülte után 
derült ki, hogy a 2016-ban beadott pályázatot az állam nem tartotta tá-
mogatásra érdemesnek. A költségvetésben tavaly elkülönített összeg ön-
magában sajnos közel sem elegendő egy új óvoda felépítésére, ezért másik 
finanszírozási lehetőségeket keres a testület.

A korábbi kiadásokat megvizsgálva számos esetben úgy találta az ön-
kormányzat, hogy jobb helye is lenne a közpénznek. A takarékoskodást a 
városvezetés magára nézve is fontosnak tartotta: a vezetők juttatásaira szánt 
összeget a tavalyi érték harmadára csökkentették. A társadalmi megbíza-
tásban dolgozó polgármester és az alpolgármesterek kevesebb fizetést 
kapnak, megszűnik a korábbi években fizetett 6 havi jutalom és a város-
vezetők cafeteria kerete, a polgármesternek pedig nem jár szolgálati autó.

Az oldalt összeállította: Csatordai Katalin és Dallos Nagy Kriszta

A 2019-es helyhatósági választás a Szentendrei járás 13 településéből 
hatban hozott polgármesterváltást. Lapunk már hagyományossá vált évkezdeti interjúiban 

idén is megszólaltatjuk városaink/községeink első embereit, s az újonnan hivatalba lépőket is bemutatjuk 
olvasóinknak. Ebben a lapszámban Budakalászról, Dunabogdányról illetve Pócsme-

gyerről szólnak a hírek.
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Híd a jövőben…
– Mit gondol az EuroVelo híd legutóbbi felvo-

násáról?
M.Zs.: Az utolsó történés az volt, hogy kiderült, 

Szentendre egyik helyszínt sem szeretné. Mi szomo-
rúan vettük tudomásul a döntést, noha álláspontunk 
szerint, ha a véleménynyilvánító szavazásra mindösz-
sze a városlakók 12 százaléka ment el, akkor 22 ezer 

emberből 20 ezer valószínűleg azt szerette volna, hogyha az önkormány-
zat saját hatáskörben bölcs döntést hoz. Nekem úgy tűnik, ez nem sike-
rült, nem született olyan döntés, amely segítette volna az ügy előremoz-
dulását, a testület a jelentős kisebbségre hivatkozva, ha úgy tetszik, az ő 
szavazatuk mögé bújva egy olyan hídhelyet támogat, amelynek megva-
lósítása nem reális.

– Gondolom ezt azért is, mert a kampány során az önkormányzat a 
lehetséges hídhelyek esetében csak a negatív vonásokat hangsúlyozta, 
míg az általuk akart helyszín esetében azt sejtették, hogy arra a területre 
bármikor lenne engedély. Ez ugyan nagyon is bizonytalan, náluk azon-
ban tényként szerepelt. Azt is mondták, hogy a költségeket későbbi uni-
ós forrás fedezheti, de erre semmi biztosíték nincs, sőt a tervek elkészí-
tésére sincs garancia. Megvolt a vizsgálat, a helyszínek és számos tárgya-
lás… Szentendre pedig egy olyan helyszínt választott most, amely még 
valamikor a tárgyalások nulladik körében (2010) volt lehetőség, de azután 
– vízbázis-védelmi szempontok alapján a hatóság távolabbi helyszínt 
javasolt. A Postás strandot pedig egyértelműen kizárták a lehetőségek 
köréből, az önkormányzat mégis, mint komolyan számba vehető helyszínt 
tárta a lakosság elé. – Úgy vélem ezzel félrevezették az egész várost.

Az állam már így is százmilliókat költött az előkészítésre, most kez-
dődött volna a kivitelezési tervek készítése. Ugyan ki tenne bele megint 
százmilliókat az újabb előkészítésre és tanulmányra, talán Szentendre? 
A város olyan pozícióba helyezkedett, mintha ők lennének az engedélye-
ző hatóság, mintha teljesen urai lennének a helyzetnek, de ez aligha van 
így. Sajnos a mi véleményünket alig hallgatták meg, s igaz mindig részt 
vettünk a témában tartott fórumokon, alig kaptunk szót, ha kaptunk 
azt is kiharcolva és a felszólalót lekicsinyelve, mert mint mondták, ez 
akkor már „Szentendre ügye” volt.

– Szigetmonostor számára az EuroVelo kerékpáros híd által be-
látható távolságba került remények ismét szertefoszlani látszanak, 
továbbra is elzárva marad a település, de vajon mi lesz a sorsa a 
Szentendrei-szigetre tervezett EuroVelo kerékpárútnak?

Ez a kerékpáros út mondhatjuk, hogy az utóbbi ötszáz év legjelentő-
sebb közlekedésfejlesztési beruházása lenne számunkra. Maga az 
EuroVelo, s hogy híd épül Szentendre irányába, nagyon nagy jelentőség-
gel bírna a térségfejlesztésben. Igaz ez „csak” kerékpáros híd lenne, de 
mégis idő- vagy napszaktól, árvíztől független közlekedési kapcsolattá 
alakult volna. A korábbi terv autós híd volt, de már a pusztán gyalogosat 
is elfogadnánk az azóta kapott számos kitétellel együtt is, mert rendkí-
vüli jelentősége lett volna, hogy kapcsolat létesüljön végre Szigetmonos-
tor és a szárazföld között! A jövőkép most sajnos az, hogy a szigetmonos-
tori híd elveszett, a helyzet megoldására alig van egy százaléknyi esély.

A szigeti nyomvonalra még van esély
A kerékpáros hidaknak egyébként 2023-ra kellene elkészülnie Mo-

nostoron és Kisorosziban is, s ehhez jövő év elejére már kész kiviteli 
tervek szükségesek. – Azt gondolom, arra azért, hogy az EuroVelo nyom-
vonal ne kerüljön le a Szentendrei szigetről és el is jöjjön Monostorig a 
kisoroszi hídon keresztül, van esély. Most, hogy már tudjuk, a híd elvész, 
de a nyomvonal még itt lehet, a következő lépésünk, hogy legalább a 
réveket, kompokat fejlesszük úgy, hogy alkalmasak legyenek az EuroVelo6 
forgalmának lebonyolítására, addig is, amíg a híd meg nem épül egyszer 
Szigetmonostor és Szentendre között.

– Fontos lenne, hogy a komp kora reggeltől késő estig járjon, szállít-
sa a kerékpárosokat. Ehhez a tervhez egy komp kialakítását javasoljuk, 
ami előzetes becslések szerint 110 millióba kerülne, s 12-15 kerékpár fér 
el rajta. A másik javaslatunk, hogy a hajózási szabályok változzanak meg 
úgy, ahogyan Ausztriában, vagyis egy ilyen kompot, egyetlen ember is 
tudjon üzemeltetni. Most ketten teljesítenek szolgálatot, ám ha egy em-
berre lenne szükség egyszerre, akkor a jelenlegi bérköltséggel együtt is 
dupla időben közlekedhetne a vízi jármű.

A szigeti polgármesterek hamarosan levélben fordulnak az államhoz: 
nyújtson támogatást a szigeti kompok működtetéséhez annak érdekében, hogy 
a helyiek számára a közlekedés jobb és olcsóbb lehessen.

Újra kell gombolni a kabátot
– Természetes, hogy Ön Szentendre város pol-

gármestereként a település valamennyi lakójának 
érdekeit tekinti elsődlegesnek. Mennyire érzi mérv-
adónak a lakosság kis hányada által leadott vok-
sokból születő döntést?

F.Zs.: Szentendrének 22 ezer választópolgára van, 
az önkormányzati választásokon 50 százalékos volt a 
részvételi arány. A mostani szavazáson a 11 ezerből mintegy 2260 ember 
voksolt, ami az önkormányzati választáson résztvevő polgárok 10 száza-
léka. Arról, hogy ez a szám sok vagy kevés, nincs értelme vitatkozni. Az 
viszont biztos, hogy nem volt még Szentendrén olyan, hogy egy városve-
zetés a város jövőjét és arculatát nagyban befolyásoló döntésben kikérte 
volna a városlakók véleményét. Ez megtörtént, s nem is lesz egyedi eset. 
Máskor is megkérdezzük majd a szentendreiek véleményét, akár egy vá-
rosrészre szűkítve, vagy arra vonatkozóan is.

– Egy híd, a Szentendrei-szigetre, valójában kinyitott volna a 
járásszékhely számára egy testközelbe kerülő természetvédelmi ki-
rándulóhelyet, a lehetőségek tárházával…

Miért lenne ez múltidő? Azért kérdeztük meg a szentendreieket hogy 
tudjuk, ők mit gondolnak, a Dunakorzó elsősorban korzó, sétatér és 
rendezvénytér, vagy elsősorban közlekedési útvonal és csak másodsorban 
rendezvénytér és korzó? Ez ugyanis nagyban befolyásolta, hogy a város-
lakók melyik hídhelyet választják. Azért is született meg a délebbi híd-
helyszín, mert a szentendreiek többsége azt gondolja, hogy a korzó ma-
radjon rendezvénytér, és a város kulturális életének első számú helyszíne.

Tudjuk, hogy a szigetiek elsősorban közlekedni szeretnének, a turisták 
főként látványra vágynak, a szentendreieknek azonban van még egy szem-
pontja, nekik nem mindegy, hogy a városképbe hogyan illeszkedik vagy 
nem illeszkedik egy híd. Az érdekekeket azonban össze lehet hangolni, 
mindenkinek még lehet a számára fontos szempont, hiszen semmi más-
ról nem beszélünk, minthogy a kerékpárút a korzón, vagy ugyanez a 
szakasz a Duna túloldalán, a szigeten megy. Mindössze néhányszáz mé-
ter különbség van a tervezett hídhelyszínek között. A beruházónak csak 
a turisztikai látványosság fontos, ha a korzón van a híd, akkor akár a 
Duna közepéről príma képeket lehet készíteni, de ez csak egy szempont… 
Mi azt mondjuk, épüljön ott, ahol városunk arculatába illeszkedik, s ahol 
azt a szentendreiek szeretnék, a Postás strandnál. Van közös találkozási 
pont, van közös akarat, kijelöltük lényegében a déli hídhelyszínt, most 
már csak a beruházónak kellene tudomásul vennie, hogy ez a helyszín 
turisztikailag is értékelhető.

– Az információk szerint, a NIF (Nemzeti Fejlesztési Zrt.), való-
jában a turisztikai szempontot hangsúlyozta, Szentendre pedig tar-
tott a városra „zúduló” eurovelós forgalomtól. Szigetmonostor, a 
zsáktelepülés viszont elérhető közelségbe került, hosszú évek óta re-
mélt infrastrukturális kapunyitásának esélyét „veszítette” el, belát-
hatatlan időre. Mit gondol erről?

Minthogy a beruházó a belvárosba szerette volna tervezni ezt a hidat, 
s a turisztikai látványosságokra koncentrált, így nem volt érdeke a déli 
hídhelyszínt számításba venni, komolyan vizsgálni. Az EuroVelo tervező-
jének képviselője el is mondta, hogy nem is vizsgálták a déli hídhelyszínt, 
ez nem volt számukra cél és feladat. Volt egy szándéka a beruházónak, volt 
egy a korábbi városvezetésnek, és volt egy a szigeti önkormányzatoknak, 
ezek talákoztak, és mindenki a belvárosi hídhelyszínt tartotta a legfonto-
sabbnak. Ám erről elfelejtették megkérdezni a szentendreieket. Most tehát 
„újra kell gombolni a kabátot”, de van legkisebb közös többszörös, van 
reális esélye a híd megépítésének, csak újra kell gondolni a szempontokat, 
és tudomásul venni hogy a szentendreiek is véleményt nyilvánítottak.

– Az EuroVelo6 kerékpárút dunakanyari (Dömös-Kisoroszi-
Szentendre) Szentendrei-szigeten áthaladó részének megépítését sem 
a NIF, sem a szigeti települések nem adták fel. Ha megoldást találnak 
a szigeti kerékpárút megvalósulására – a nemzetközi kerékpáros 
forgalom ugyanúgy – legfeljebb más eszközökkel (például komppal, 
révhajóval) át fog menni Szentendrén – ezzel számoltak? Szentend-
re és Budapest között már épül az EuroVelo összekötő út…

A szentendreiek döntöttek, így a képviselőtestület elsősorban séta-
térként, rendezvénytérként tekint a korzóra. Ennek nyilván lesznek 
következményei a használhatóságát tekintve. A belvárosi forgalmi rend 
felülvizsgálatakor fog kiderülni, hol jöhetnek, haladhatnak át a kerék-
párosok. A vizsgálatot már elindítottuk, de a vírus miatt sok mindent 
fel kellett függeszteni. Lényegében az a helyzet, hogy erre a kérdésre 
akkor keresnek majd megoldást a közlekedési mérnökök, amikor eldőlt 

a híd sorsa.
– A jelen helyzetben Ön sze-

rint most hogyan tovább?
Az EuroVelo6 meg fog épülni. 

Erre európai uniós és kormányzati 
szándék van, ez nem változott meg. 
Sem Szentendre, sem a szigetiek nem 
akarják, hogy ne épüljön meg. A 
hídhelyszín is megvan, ki kell adni 
a feladatot a beruházónak, hogy 
építse meg, a szándék kell hozzá, és 
mivel megvan a hídhelyszín, arra 
kell vinni az utat. Tudomásom sze-
rint a következő európai uniós fi-
nanszírozási szakaszban lesz erre 
lehetőség, a 2023-ig tartóban már 
nem valósulhat meg a beruházás. Ez 
azonban nem azt jelenti hogy a híd, 
amely aztán akár száz évig állni fog, 
sosem készül el, csak azt, hogy né-
hány évvel később épül meg.

Dunapressinfó/CD

Épül a kerékpáros híd a Dera-patak fölött
Március 31-én beemelték a Budapest-Szentedre EuroVelo 11-es 

kerékpárút építkezésén a 36 méteres kerékpáros híd két, összesen 18 
tonnás hídelemét a Dera-patak fölött – nyilatkozta Révész Máriusz 
kormánybiztos Szentendrén. Jelenleg a híd szerkezeti elemeit rakják 
le, arra vasbeton lap kerül, azon építik majd ki a kerékpárutat. A NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közleménye szerint jó ütemben 
haladnak az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút fejlesztési munkálatai, 
nyár végétől birtokba is vehetik a kerékpárosok az 5,6 kilométeres 
szakaszt. A fejlesztés során az új nyomvonalú kerékpárút építésén 
kívül a meglévő földutakat leburkolják, illetve felújítják a burkolatokat, 
és fejlesztik a közvilágítást.

A szakasz egy része Natura 2000 védettséget élvező ártéri erdőben 
vezet, ahol a meglévő kerékpárutat korszerűsítik. Szentendre területén 
új kerékpáros pihenőhelyet alakítanak ki, és két pihenőhely újul meg 
Budakalászon.

(Danubia TV)

Szigetmonostor EuroVelo hídja elveszett…
A zsákfalu fogságából kilépni szándékozó monostoriak negyed százada tartó küzdelmének a szárazföldi kapcsolatért, március első 
napjaiban – ki tudja mennyi időre – ismét lezárult egy újabb szakasza. A végkifejletről és a döntéshozatalban szerepet játszó indo-
kokról az érintett két polgármestert, elsőként Molnár Zsoltot Szigetmonostor, majd Fülöp Zsoltot, Szentendre első emberét kérdeztük.

Szentendre szavazott,
de a döntés legitimációja megkérdőjelezhető

A március 2-áig tartó kéthetes szavazáson Szentendre válasz-
tási névjegyzékében szereplő 22 082 lakosából 2622-en adták 
le voksukat az EUROVELO 6 nemzetközi kerékpárút várost 
érintő szakaszát, valamint a Szentendrét és Szigetmonostort 
összekötő kerékpáros híd elhelyezkedését illetően. A szavazatok  
55,11 százaléka, azaz összesen 1445 szavazat arra futott be, hogy 
a belvárostól délre legyen a híd. A két belvárosi hídhelyre együt-
tesen 678 szavazat érkezett, ami a voksok 26,24 százaléka, míg 
a Határcsárda helyszínére 209-en voksoltak, ami 7,97 százalék.

Eddig a számok, de nézzünk a számok mögé! Egy több éve 
ismert projektről tulajdonképpen a megvalósítás előkészítésének 
megkezdésének határidején túl, a város szavazó polgárainak 11,8 
százaléka mondott véleményt. Ennyien vannak tehát Szentend-
rén azok, akiket egyáltalán érdekel, hogy lesz-e vagy sem kerék-
páros híd Szigetmonostor felé, és ha lesz akkor hol. A nyertes 
déli hídhelyre Szentendre felnőtt lakosságának 6.5 százaléka 
adta le a voksát. Meghatározhatja-e egy ilyen volumenű beru-
házás sorsát ennyire kevés ember? Mert jól tudjuk, hogy itt va-
lójában nem a hídhelyekről kellett dönteni, hanem magáról a 
híd létéről, hiszen mindenki tudta, hogy csak két valós alterna-
tíva van: a belvárosi és a határcsárdai hídhely. Az egyik rendel-
kezik érvényes engedéllyel, a másiknál új eljárás indítása nélkül, 
egy módosítással megoldható lett volna, hogy gyorsan kapjon 
engedélyt. A déli hídhely „győzelmével” csak annyi derült ki, 
amit eddig is tudtunk, Szentendre városvezetése nem akar hidat. 
Ez az elmúlt 25 évben a harmadik alkalom a város mindenkori 
vezetésétől, hogy meggátolja a hídkapcsolat létrejöttét.

A jövő kérdése, hogy mit lehet kihozni abból a helyzetből 
Szigetmonostor számára, hogy valószínűleg nem lesz kerékpáros 
híd Szentendre felé 2023-ban. Talán most jött el az ideje annak, 
hogy a sziget települései összefogjanak, és együtt az eddigieknél 
is intenzívebben lobbizzanak a közlekedés fejlesztésére fordít-
ható többletforrásokért. Egy biztos, híddal vagy híd nélkül a 
növekvő lakosságszám miatt elkerülhetetlen, hogy az állam 
foglalkozzon a kérdéssel.

H.Z.
Forrás: Online Újságoló/Szigetmonostor

Szentendre szemből
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Kerékpárút Szigetmonostorról a Dunakeszi révhez
SAJTÓKÖZLEMÉNY: Szigetmonostor önkormányzata 2019 májusában a Pest 

Megyei Fejlesztési keretből 181 416 000 forintot nyert belterületi kerékpárút fejlesztésre. 
A projekt az EuroVelo tervezett nyomvonalához csatlakozó belterületi kerékpárút. A 
szakasz gyakorlatilag a monostori Fő utcát köti majd össze a Dunakeszi komppal kör-
nyezetbarát közlekedési folyosót biztosítva. A beruházás egyik célja a turisztikai forgalom 
koordinálása, a másik nyereség, hogy általa több közintézmény, a már elkészült bölcsőde 
és a készülő óvoda is könnyebben lesz megközelíthető. A kivitelezés négy kilométer 
hosszúságban, a céloknak megfelelően több szakaszban zajlik: Rákóczi utca – Mátyás 
király térig tart az 1. szakasz. A 2. szakasz a Petőfi utcától indul, itt önálló kerékpáros 
nyomvonal és járda kialakítása is lehetővé válik, ami a gyalogosok és a kerékpáros forga-
lom szempontjából közlekedésbiztonsági jelentőséggel is bír. Az építés 3. szakasza a 
Zrínyi utcából a Duna partra vezet, mely jelentős a turisztikai célú biciklis forgalom 
számára, de bizonyosan növeli a közeljövőben elkészülő óvodába munkahelyi céllal, 
valamint a gyermekekért kerékpárral érkezők forgalmát is. Emellett a rév biztonságos 
megközelítését is garantálja. Ezen a szakaszon egy nyitott, aszfaltos útburkolat szélesítés-
sel, bővített kerékpárnyomvonal jön létre, zöldsávval, fák ültetésével. Az árvízvédelmi 
töltésen – a nagy-Duna sétányon csak forgalomtechnikai elemeket tartalmazó kerékpár 

nyom kijelölését tervezik, ezen szakasz csatlakozik a Fővárosi Vízművek tulajdonában 
lévő, már kerékpáros nyomként kijelölt útszakaszhoz, majd a révhez vezető Szentendrei 
úthoz.

A különböző szakaszokon útfelület megújítása, kerékpáros nyomvonal felfestése, 
útpálya szélesítése kerékpáros sávval, új szegélyek és járda építése, valamint kátyúzás 
történik majd. Készül kerékpáros pihenő is, az óvoda, a bölcsőde és a bolt mellett a 
Meteor étteremnél, valamint a horányi játszótérnél is lesz.

A beruházás fő célja az EuroVelo nyomvonal belterületi kerékpározással történő 
összekötése, valamint a kis- és nagy-Duna összekötésén túl a biztonságos, környezetba-
rát biciklis közlekedés feltételeinek megteremtése, a turisztikai vonzerő növelése, valamint 
a forgalomvonzó létesítmények kerékpárbarát megközelíthetősége.

Amennyiben a járványügyi helyzet engedi, a március végén kezdődő építés három 
hónapig tart majd. Ez időre a lakosság megértését és türelmét kérjük az esetleges közle-
kedési fennakadások miatt.

A projekt címe: Szigetmonostor, Fő út és Horány-Dunakaeszi rév közötti kerékpáros 
kapcsolat. A megvalósítás helyszíne: 2015 Szigetmonostor.

Szigetmonostor Község Önkormányzata
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Járványügyi intézkedések 
a Dunakanyarban

2019 végén, a kínai Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány 
hátterében egy új vírust azonosítottak: a koronavírust. A fertőzés 
emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött vála-
dékkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. Másik 
lehetséges terjedési mód, ha egy ember a kórokozót tartalmazó 
nyálcseppekkel szennyezett felületek vagy tárgyak érintése után 
kezével a saját orrához, szájához vagy szeméhez nyúl. A betegség 
leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és a száraz köhögés, légzé-
si nehézség. Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, 
orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában 
enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, 
akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat 
betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés 
nélkül felépülnek a betegségből. Hat fertőzöttből nagyjából egy-
nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség, jellemzően azok-
nál, akiknek már meglévő egészségügyi problémáik vannak: 
magas vérnyomás, szívproblémák, cukorbetegség. A hetven év 
feletti korosztály különösen érintett. A betegség lappangási ideje 
átlagosan 14 nap. Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed, ezért az 
alábbi teendők betartása szükségszerű: 1. Rendszeresen és alapo-
san mossa meg kezét szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos 
kézfertőtlenítővel. 2. Tartson legalább másfél méter távolságot 
mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent. 3. Kerülje a szemei, az 
orra, és a szája érintését. 4. Tegyen meg mindent, hogy ön és 
környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. 5. Kerülni 
kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit, ölelést. 
6. Szellőztessen gyakran. 7. Takarítson gyakrabban a megszokott-
nál. Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell 
azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ajtóki-
lincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) 8. Ha betegnek érzi ma-
gát, lázas, köhög, és nehezen lélegzik, akkor mielőbb hívja fel 
telefonon orvosát.

Magyarország kormánya operatív törzset állított föl az új koro-
navírus elleni küzdelem érdekében. A koronavirus.gov.hu honlapon 
hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, 
a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén.

Kerüljük az érintkezést
Visegrád Polgármesteri Hivatal koronavírus terjedésének megelőzésé-
re tett intézkedései: Visegrád város Önkormányzata a március 15-ei mi-
niszterelnöki bejelentést követően, adatbázist állított össze és szórólapokat 
dobott be a 65 év feletti lakosok részére, melyben tájékoztatást adtak ki 
a vírushelyzettel kapcsolatos helyi intézkedésekről, amiben a visegrádi 
Tűzoltó Egyesület közreműködésével kínálnak segítséget. Visegrádon 
jelenleg nincs koronavírus fertőzött, ám a lakosság védelme érdekében 
március 23-tól lezárták a település parkolóit is az átmenő forgalom elől. 
Tisztelt Visegrádi Idős Polgárok! Az országos tisztifőorvos tájékoztatott 
arról, hogy Magyarországon a koronavírus járvány a második szakaszához, 
azaz a csoportos megbetegedések szakaszához ért. Ez azt jelenti, hogy 
közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyaror-
szágon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításá-
hoz nagyon fontos, hogy aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki 
tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat. Azért írunk mégis Önöknek 
külön levelet, mert a jelenlegi statisztikai adatok alapján a koronavírus 
leginkább a 65 év felettieket veszélyezteti. Nem az a célunk, hogy 
megijesszük Önöket, hanem az, hogy megvédjük! A járvány terjedését 
csak úgy tudjuk lassítani, ha kerüljük az érintkezést más emberekkel. 
Ezért tisztelettel kérjük Önöket, maradjanak otthon, korlátozzák 
minimálisra a fizikai kapcsolattartást! A Visegrádi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület segít az élelmiszer- és gyógyszer beszerzésben mindenki-
nek, akinek nincs a közelben hozzátartozója. Telefonszám: 06-20/926-
6411 Meggyesi Balázs elnök.

Ha valakinek szüksége van arra, hogy egyszeri meleg étkezést kapjon, 
a Városi Konyha biztosítja ezt. A 65 év felettieknek gondoskodnak a 
kiszállításról is! A konyha az ÁNTSZ-szel folyamatosan konzultálva, a 
legmagasabb higiéniai és járványügyi követelményeknek betartásával 
végzi munkáját! Telefonszám: 06-20/534-2321 Muckstadtné András 
Enikő élelmezésvezető.

Mi vigyázunk Önökre, Önök is vigyázzanak Magukra!
MARADJANAK OTTHON!

Eöry Dénes polgármester és Visegrád Város Önkormányzata

Maszkot fel! versenyt hirdetnek
A koronavírus-járvány miatt 2020. március 28-ától 

Magyarország egész területén kijárási korlátozás 
lépett életbe. Az iskolák már korábban bezártak, s a 
diákok azóta távoktatással, online kapják meg a szük-
séges ismereteket. Dunabogdányban nagyon jól re-
agáltak a gyerekek, a tanárok és a szülők is, ezt min-
denkinek ezúton is köszöni a település polgármestere. 

Schuszter Gergely emellett arra kéri a családokat, ahol akad nélkülöz-
hető okoseszköz, ajánlják fel azok számára, akiknél hiány van belőlük. 
Az önkormányzat szívesen rendbe is teteti, s átadja ezeket azoknak gye-
rekeknek, akiknek szüksége van rá.

A polgármester legutóbbi tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra is, 
hogy a diákok számára továbbra is kérhető az étkeztetés. A korábban az 
iskolában kapott ebéd helyett – az eddigi fizetett költségen – a Forgó 
Étterem szállítja majd házhoz az ételeket. Az esetleges pluszköltségeket 
az önkormányzat állja. Az óvodában ugyan lenne lehetőség ügyeletre, ám 
jelenleg minden kicsi otthon van, így számukra is online küldenek fel-
adatokat az óvónők. Zárva tart a művelődési ház is, a rendelkezés felül-
vizsgálatát április 1-jére ígérte a polgármester, ám a jelenlegi helyzetben 
meghosszabbítják azt.

A település első embere kéri a helybelieket, ne vásároljanak feleslege-
sen nagy mennyiségű élelmiszert, mert az ellátás folyamatos, s nem 
pusztán az étterem, de több üzlet, pékség, húsbolt is bevezette már a ház-
hozszállítást. A gyógyszertárban is ki lehet váltani a szükséges recepteket, 
egy havi mennyiséget vihetnek egyszerre a vásárlók. A munkába igyek-
vők, illetve az alapvető szükségleti cikkeket beszerzők elhagyhatják 
otthonaikat a kormány előírta időpontokban. Schuszter Gergely ezúton 
is arra kéri a 65 év feletti lakókat, ha tehetik, maradjanak otthon, illet-
ve ha útnak indulnak, tartsák be a számukra előírt időkeretet, 9 és 12 
óra között intézzék vásárlásaikat. Akinek nincs segítsége, azok számára 
az önkormányzat kínál támogatást a vásárlásban és ügyintézésben.

Az élelmiszerboltokhoz, patikákhoz, és drogériákhoz hasonlóan a 
dohányboltok is nyitva tartanak. A polgármester azonban arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a körzeti megbízott ellenőrzi majd a környéket, nem 
csak mert a köztéri alkoholfogyasztás tilos, de azért is, hogy a kijárási 
korlátozás idején önmagukat és egymást veszélyeztetve itt se gyűljenek 
össze többen, illetve mindenki tartsa be az előírt másfél-két méteres tá-
volságot.– Utóbbival kapcsolatban a polgármester tájékoztatóján 
bejelentette, hogy Maszkot fel! jeligére versenyt hirdet az önkormány-
zat. Az otthon készített holmikat szelfin, fotón, videofelvételeken mutat-
hatják be készítőik.A felvételeket az info@dunabogdány.hu e-mailre 
várja a testület. A legötletesebb maszkokat vásárlási utalvánnyal díjazzák. 
Amennyiben a maszk „alkotója” 65 év feletti, számára természetesen az 
önkormányzat intézi majd a bevásárlást.

Tahitótfaluban
két embert tartanak hatósági megfigyelés alatt, koro-
navírusos betegről egyelőre nem tudnak a településen, 
mondta el Sajtos Sándor. A polgármester kitért rá, 
hogy az óvodában ügyeleti rendszert léptettek életbe, 
majd részleges bezárást rendeltek el, amíg nem lesz 
igény az óvónők ottani munkájára. A gyermekvédelmi 
törvény értelmében a közétkeztetést továbbra is biz-
tosítják. Tízórait, ebédet, uzsonnát kaphatnak a gye-

rekek, illetve a felnőtt, szociálisan rászorulók, összesen 69-en. Néhány 
idős helybeli jelezte eddig, hogy a bevásárlásban illetve a gyógyszerek 
kiváltásához szüksége van segítségre, ebben egy helyi vállalkozóval együtt-
működésben ad támogatást az érintetteknek az önkormányzat. Az igé-
nyeket a település honlapján is feltüntetett 30/384-7083 – as telefonszá-
mon lehet bejelenteni. Az ellátáshoz több önkéntes is felajánlotta már 

segítségét, amennyiben munkájukra szükség lesz, az önkormányzat meg-
bízólevelet ad nekik, ezzel tudják majd igazolni, hogy a testülettel össz-
hangban végzik munkájukat. Azok az ötven év alatti lakosok, akik segít-
ségüket felajánlják, a már említett telefonszámon, illetve emailben jelez-
hetik szándékukat.

A testület rendszeresen tartja a kapcsolatot a házi és gyerekorvossal, 
illetve a védőnői szolgálattal, hogy egyeztessenek a kialakult helyzetről.

Sajtos Sándor kéri, hogy a településen élők a kormány által kiadott 
kijárási korlátozásokat tartsák be, a 65 év felettiektől pedig azt várja, hogy 
amennyiben szükséges, a számukra kijelölt időszakban, 9-12-ig intézzék 
el bevásárlásaikat. A korlátozás nem tiltja, hogy más településen élő 
gyerekek itt lakó szüleiket segítsék, a témában érintettek egyeztethetnek 
erről az önkormányzattal. A polgármester hangsúlyozta, Tahitótfalu fel-
készül rá, hogy lakóival együtt, közös erőfeszítéssel, sikeresen oldjanak 
meg mindent ezekben a nehéz napokban.

Tahitótfalu polgármestere a Danubia Televízió képernyőjén rendsze-
resen megjelenik majd, de a település honlapján is azonnal helyet kapnak 
az új adatok, információk. Telefonon is mindenki elérheti a polgármestert, 
illetve a lakosok ügyes-bajos dolgaik intézéséhez, legyen az behajtási en-
gedély, szociális tűzifa igénylés vagy akár anyakönyvi kérdés – megtalál-
ják majd az ügyintézőket.

Pócsmegyeren
két ember van jelenleg hatósági karanténban, egyiküket 
már átszállították a Szent László Kórházba. Németh 
Miklós polgármester arra kéri a településen élőket, aki 
csak teheti, maradjon otthon, akinek pedig segítségre 
van szüksége, jelentkezzen az önkormányzatnál, ahol 
a testület minden kérést és hívást fogad. Szükség esetén 
akár gyógyszert is eljuttatnak idős emberekhez.

Az óvódában dolgozók készenlétben állnak, amíg egyéb feladat nincs, 
zajlik az előrehozott takarítás és karbantartás. A rendelőket és a védőnői 
szolgálatot telefonon lehet elérni, a korábban már előre bejelentkezett 
pácienseket egyenként várják. A rendelő várójában mindig csak egy em-
ber tartózkodhat. Aki a vírusra utaló tüneteket észlel magán, ugyan-
csak telefonon jelezze azt háziorvosának, aki majd dönt a további 
lépésekről. A polgármester kéri, hogy a nyitvatartó üzletekben, patikák-
ban mindenki tartsa be a kormány rendelkezéseit. Az idősebbek csak 9 
és 12 között keressék fel azokat.

Maszkokra, ahogy minden településen, Pócsmegyeren is nagy szükség 
van, ezért a településen már többen belefogtak a textilből készült arcvédő 
varrásába.

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
Szeretném felhívni Leányfalu idős lakóinak figyel-

mét, hogy a koronavírus járványban a 65 év felettiek 
a legveszélyeztetettebb korosztály, ezért nyomatéko-
san kérem, hogy maradjanak otthon, vegyék komolyan 
a felszólításokat. Információink szerint április 3-án 
Leányfalun 4 személy van hatósági karanténban. 
Ők a hét elején tértek haza külföldről, ezért vannak 
kötelező vesztegzár alatt, tünetekkel egyik személy sem 

rendelkezik. Két személy önként tartózkodik házi karanténban.
Az operatív munka megkönnyítésére létrehoztuk a koronavirus@

leanyfalu.hu címet, ide várunk helyi szinten minden járvánnyal kapcsolatos 
üzenetet, segítségkérést, kérést, önkéntes felajánlást, ötletet, információt / 
a többi elérhetőségünk is működik. Folyamatos tájékoztatást adunk inter-
netes oldalainkon és a közösségi médiában is a járvánnyal kapcsolatban.

Az otthonmaradásban nyújtunk segítséget azzal, hogy megszerveztük a 
meleg étel szállítását azoknak, akik idős koruk, vagy legyengült immun-
rendszerük miatt a legkitettebbek a koronavírusnak. A szociálisan rászorul-
tak mindezt ingyen kapják. Segítséget tudunk nyújtani gyógyszerkivál-
tásban vagy csekkbefizetésben is.

Önkénteseket is toboroztunk, emellett a házi segítségnyújtást végző 
Figyelj rám! Alapítvány munkatársaitól is kérhetnek segítséget. Örömmel 
mondhatom, Leányfalun jól működik az önszervező önkéntesség is. Az a 
leghatékonyabb, ha mindenki a saját környezetében, szomszédjában, utcá-
jában kérdezi meg az időseket, hogy tud-e valamiben segíteni.

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
Leányfalu egészségügyi intézményei a veszélyhelyzet időszakában csak 

sürgősségi eseteket kötelesek ellátni. Kérjük, a szabadban várakozzanak, egy-
szerre csak egy ember legyen a váróteremben. Védőnőink a kötelező oltáso-
kat beadják, de elsősorban telefonon keressék őket. Gyógyszertárunk a 
szokásos nyitva tartással működik. Egyelőre csak egy hónapra való gyógy-
szer váltható ki, hogy mindenkinek jusson.

A Polgármesteri Hivatal működik, de a személyes ügyfélfogadás szü-
netel. A munkatársak felváltva vannak jelen, de elérhetőek interneten vagy 
telefonon. Az iskola átállt a digitális oktatásra. Felhívásunkra sokan aján-
lották fel számítástechnikai eszközeiket, hogy segítsenek azokon a családo-
kon, amelyek nem rendelkeztek a szükséges felszereléssel. Óvodánk ügye-
leti rendet tart fenn azon családok számára, akik semmiképpen nem tudják 
megoldani gyermekük otthoni felügyeletét. A faluház és a múzeum is 
bezárt, viszont aktivizálódott a virtuális térben, kérjük látogassanak el kö-
zösségi oldalaikra, ahol korábbi kulturális programok felvételeit nézhetik 
meg. A könyvtárban péntekenként van kölcsönzés. A termálfürdőben üzem-
szünetet rendeltünk el, vendégeket nem fogad. A templomainkban vasár-
naponként 9-től a reformátusoktól, 10 órától a katolikusoktól lesz miseközvetí-
tés a világhálón, amely vissza is nézhető.

Több képviselő és bizottsági tag is lemondott tiszteletdíjáról, felajánlásokat is 
kapunk, a pénzadományok mellett egy helyi lakos 1000 db mosható, 
textilszájmaszkot ajánlott fel a leányfaluiak számára, ingyenesen. Melyekből 
adtunk egészségügyi rendelőinknek. Településünk két nyugdíjas otthonának 
is juttatunk, és a meleg ételt igénylőknek is adtunk át belőlük. Délelőttönként 
8.30 és 9.30 között a Polgármesteri Hivatalban vehetnek át maszkokat 
lakosaink, fejenként 2 darabot. Egy fővárosi étterem 50 főre ajánlott fel 
főételt a következő hetekre, melynek a Református Szeretetotthon lakói örül-
hetnek, akik most nem fogadhatnak látogatókat. Sok hétvégiház-tulajdonos 
Leányfalun tölti napjait, elsősorban az idősebb korosztály. Rájuk is foko-
zottan figyelünk, erre is tekintettel a képviselő-testület elrendelte az avar és 
kerti hulladékok égetésének teljes tilalmát a veszélyhelyzet időszakára. 
Kérem, hogy folyamatosan figyeljék a hatósági felhívásokat, és cselekedjenek 
ennek megfelelően. Naprakész és hiteles tájékoztatást a www.koronavirus.
gov.hu oldalon olvashatnak. Segítsenek egymásnak és az önkormányzat is 
igyekszik lehetőségeihez képest minden segítséget megadni. Kérdéseikkel, 
problémáikkal, ötleteikkel forduljanak hozzánk továbbra is bizalommal!

Adorján András polgármester

Az önkéntesek igazolókártyát kapnak
Továbbra sincs igazolt koronavírusos beteg Szi-

getmonostoron. A korábbi karanténok várakozási ide-
jük lejártával feloldásra kerültek. Azonban április elejé-
től négy külföldről hazaérkezett személy került hatósá-
gi karanténba. A karanténnal érintett családok jól 
vannak. Az önkéntes karanténnal érintett általunk is 
ismert családok várakozási ideje is eltelt így általunk 

ismert önkéntes karanténban jelenleg csak egy család van.
– Múlt péntektől minden 65 év feletti szociális étkezést igénybe vevő 

számára a település munkatársai, illetve az önkéntesek kiszállítják az igé-
nyelt ételt.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat megbízásából 
önkéntes munkát végzők sorszámmal ellátott igazolókártyát kapnak. Vá-
sárlást jelenleg csak a közterület-felügyelő végez a veszélyeztettek megbí-
zásából, Ő egyenruhában jelentkezik.

Azon személyek, akik nem rendelkeznek igazolókártyával, nem az 
Önkormányzat megbízásából járnak el, így az Ő közeledésüket kérjük 
kellő óvatossággal, távolságtartással kezeljék.

A térségben néhány helyen az Önkormányzatra hivatkozva jelentkeznek 
„fertőtlenítésre, árubeszerzésre, vagy egyéb idézőjeles segítségnyújtásra.” Ha 
az Önkormányzatra hivatkozva jelentkezik valaki, és nem tudja felmutatni 
az Önkormányzattól kapott megbízólevelet, vagy önkéntes kártyát, hívják fel 
az Önkormányzatot ellenőrzésképpen, vagy hívják rögtön a 112-es számot. 
Ne váljanak csalás áldozataivá!

Nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy a kijárási korlátozás szabálya-
it és a vírus terjedését lassító eljárásokat tartsák be. A személyes érintkezé-
seket korlátozzák a minimumra. Ugyanakkor telefonon, interneten figyel-
jenek oda egyedül élő lakótársaikra, szomszédjaikra. A társas kapcsolatok 
beszűkülése próbára teszi az emberi pszichét, ezért nagyon fontos, hogy 
amennyire lehetséges, tartsuk a kapcsolatot egymással. Akiknek szakember 
segítségére van szüksége helyben, hívja az óvodapszichológust vagy az isko-
lapszichológust.

Molnár Zsolt polgármester 2020.04.03.
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Városőrség vigyázza 
az otthonmaradást Pomázon

Kedves Pomáziak!
Nem szeretek jövőben megtörténő dolgokról 

írni, de most kénytelen vagyok tájékoztatást adni, 
hogy mit tervezünk, mire számíthatunk, milyen fel-
adatok állnak előttünk. Kezdem a koronavírussal. 
Nincs hivatalos adatunk, valahogy nem működik 
jól az információáramlás, de az elmondható, hogy 

a KORONAVÍRUS MEGEJELENT POMÁZON is! Pomáz Város 
helyi védelmi bizottságának (de nevezhetjük Pomázi Operatív Törzs-
nek is) Pandémiás Csoportjától kapott információk alapján már több 
pomázi lakosnál is egyértelműsítették a tünetek alapján a koronavírus 
gyanúját, és küldtek be betegeket a Szent László Kórházba. Már az 
egyik háziorvosunk is otthoni karanténba került, aki ilyen betegel-
látásában vett részt. Ezért fontos, hogy aki magán influenza jellegű 
megbetegedést: köhögést, hőemelkedést, lázat, indokolatlan izomfáj-
dalmat, fejfájást, hányást, hasmenést tapasztal, vegye fel a kapcsolatot 
TELEFONON a háziorvosával, vagy az orvosi ügyelettel 06/26/326-
211. NE MENJEN KÖZÖSSÉGBE és HOZZÁTARTOZÓIT IS 
KERÜLJE!

Jelenleg 2 fő van Pomázon karanténban és 1 fő került ki fertő-
zésmentesség miatt a karanténból. Erről tudunk hivatalosan.

Megszerveztük az idős emberek ellátását. Ezért nyomatékosan kérek 
mindenkit, – főleg az idős lakótársainkat – hogy MARADJANAK 
OTTHON, a LAKÁSUKBAN. Ennek ellenőrzésére és betartására 
RENDÉSZETI intézkedéseket vezetünk be. Az önkormányzat meg-
szervezte a boltba menetelt, a gyógyszerkiváltást, kérem, jelentkezze-
nek az igényekkel a helyi Tűzoltóság ügyeletén: +36-26- 325 123 tele-
fonon.

Folyik az idősek szociális étkeztetése, dolgozunk ennek kiterjesztésén. 
Megszerveztük a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálatot, azonban 
a járvány miatt az ügyfélfogadás felfüggesztésre került. Amint lehet, 
indítjuk. Április 1-vel elindítottuk a Városőrséget, ami a Közterület 
fenntartás megerősítése lesz, a városőrök rendészeti feladatokat fognak 
ellátni Pomázon.

A havi egyszeri égetés lehetőségét is megszüntetjük, helyette vi-
szont kiterjesztjük a zöldhulladék bedarálását és elszállítását, 
tehát nem kell az udvaron égetni, inkább elvisszük. – Ennek betartá-
sát, a Városőrök fogják ellenőrizni!

Kedves Pomáziak! Nehéz napok, hetek előtt állunk. Most minden 
a járvány robbanásszerű terjedésének megakadályozása körül forog. 
Kérem, tartsuk be a szabályokat, maradjunk otthon, mossunk gyak-
ran kezet, készítsünk, használjunk szájmaszkot (ártani biztos nem 
fog!) és erre figyelmeztessük hozzátartozóinkat is, és legyünk egymás-
sal türelmesek!

Leidinger István polgármester

Szentendrén helyi operatív törzs irányítja 
a védekezést

Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezésére 
március 11-én, az országos veszélyhelyzet elrende-
lését követően Helyi Operatív Törzs (HOPT) 
alakult Szentendrén a járványügyi veszélyhelyzet 
kezelésére. A törzs feladata a településszintű véde-
kezés, illetve a lakosság ellátása, a megfelelő tájé-
koztatás megszervezése. – Napi kétszer konferencia-

ülést tartunk, reggel 9 és délután 16 órakor, méghozzá online. A napi 
két alkalmat azért tartom szükségesnek, mert azt érzem, versenyt 

futunk az idővel. A célunk ugyanis az, hogy még mielőtt berobban a 
tömeges járványhelyzet városunkban is, a lehető legfelkészültebben 
tudjunk helytállni a szentendreiek életbiztonsága és ellátása érdekében. 
Az önkormányzatra háruló ellátások szervezése, a közétkeztetéssel 
összefüggő igények és lehetőségek felmérése, kidolgozása és a lakosság 
naprakész, célirányos tájékoztatása nélkülözhetetlen a szentendreiek 
felelős védekezéséhez, hiszen hiteles információk alapján tud minden-
ki jó egyéni döntéseket hozni.

A vészhelyzet kihirdetését követően elindultak a felajánlások a cé-
gektől, magánszemélyektől, egyházaktól, civil szervezetektől. Ezeket 
köszönöm, és kérem továbbra is azokat, akik majd ezek után tudnak 
bármilyen segítséget felajánlani, tegyék meg ezt az ügyfélszolgálatun-
kon keresztül (+36-26/300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu), 
mert nem túlzás, hogy életet menthetünk. Külön köszönet azoknak 
is, akik magánemberként segítenek szervezni például egy lakóközös-
ség életét, vagy akár ismeretleneket hoznak össze, hogy egymást tá-
mogassák. Ez a kreativitás, önzetlenség példamutató!

Az orvosok és segítőik emberileg és szakmailag is példamutató szol-
gálatot végeznek. Rendszeres kapcsolatban vagyunk az érintettekkel, 
és nemcsak felmérjük az igényeiket, hanem továbbítjuk a járványügyi 
helyzet kezeléséért felelős országos operatív törzs, és az illetékes mi-
nisztérium felé. Sajnos eddig nem sikerült megnyugtató válaszokat 
kapni, sőt. De szeretnék bízni abban, hogy ez csak napok kérdése. Az 
egészségügyi ellátásban dolgozóink próbálják beszerezni a szükséges 
védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőt, de a hagyományos ke-
reskedelmi csatornák nem működnek. Ettől függetlenül az önkor-
mányzat is rendelt maszkokat, fertőtlenítő- és tisztítószereket, mert 
mi is mindent elkövetünk, hogy segítsük őket.

Köszönöm azoknak a segítségét, akik akár saját cégük készletéből, 
akár más kapcsolat segítségével segítették a védekezéshez szükséges esz-
közök beszerzését! A neheze még előttünk áll, azonban a szent end-
reiek követve a védekezés szabályait már most tanúbizonyságot 
tettek fegyelmezettségükről és segítőkészségükről. Azt gondolom, 
jó úton járunk ahhoz, hogy legyőzzük a félelmet és végül a vírust 
is. A döntéseink transzparensen követhetők a város hivatalos olda-
lán, egy külön erre a célra létrehozott felületen, illetve a folyama-
tosan frissülő információk elérhetőek a város hivatalos Facebook 
oldalán is.

Budakalá-
szon az önkor-
m á ny z a t t a l 
együttműköd-
ve több helyi és 
külsős intéz-
mény, vállalko-
zás, civil szer-

vezet és magánszemély vesz részt a 
veszélyeztetett időseket és korosz-
tálytól függetlenül más rászoruló-
kat is segítő munkában. Többek 
között a nagycsaládok és hajlékta-
lanok gondjaival foglalkozó Szent 
Ferenc Karitász Csoport és Család-
segítő Szolgálat, az Idősek Klubja, a 
Junior Vendéglátó Zrt., az Egészség-
konyha, valamint számos helyi 
vendéglő tett felajánlást és vállal-
kozott egy-egy profiljának megfe-
lelő szolgáltatásra. Ezzel párhuza-
mosan rengeteg önkéntes segítő is 
jelentkezett Kalászról, de más te-
lepülésekről is – köztük házaspá-
rok, most munkanélkülivé váltak, 
19-től 64 éves korig –, hogy vállal-
nak ételszállítást, bevásárlást. A 

Művelődési Házban ügyeleti rend-
szer, a munkatársak védelmét szol-
gáló home office munkával kiegé-
szülve diszpécser központ szerepre 
vállalkozott, azaz a segítséget ké-
rőket összeköti az igényeket telje-
síteni tudó önkéntesekkel. Egy 
folyamatosan bővülő adatbázist 
hoztak létre, melyben nyilvántart-
ják a rászorulók lakcímét, elérhe-
tőségét, időpontokat, és azokat is, 
akik egy-egy segítségkérő ellátásá-
ra vállalkoznak. Miután összekö-
tötték a két személyt, a későbbiek-
ben már tőlük függetlenül is min-
den haladhat a maga útján. Volt 
olyan eset, hogy egymással szem-
ben, vagy ugyanabban az utcában 

lakókat sikerült „összehozza-
nak”…

Nem kis feladatra vállalkoztak 
a művelődési ház munkatársai, a 
13 000 lakosú Budakalászon 
ugyanis mintegy 2500 nyugdíjast 
tartanak nyilván. A szervezés kez-
deti szakaszában az önkormányzat 
minden potenciálisan rászoruló-
nak tájékoztató levelet küldött, de 
a hír megjelent a helyi újságban, 
TV-ben, város Face book oldalán 
és óriás molinókon is. Március vé-
gén az adatbázisban már 51 aktív 
kapcsolatot rögzíthettek, de van-
nak még kapacitásaik. Ez a feladat-
vállalás több, mint egy vészhelyze-
ti tevékenység, várhatóan hosszú 

távú pozitív eredményei is lesznek. 
Az igazgató és a munkatársak szá-
mára ez valóságos csapatépítés és 
pszichológiai továbbképzés is. Hi-
szen általa olyan rétegekhez is el-
jutnak, akik eddig nem voltak 
kapcsolatban, olyan élethelyzeteket 
is megismerhetnek, amilyenek ed-
dig nem kerültek látókörükbe; 
Benkó Attila példaként említette, 
hogy van egy kollégájuk, akiről 
most derült ki, hogy egyedülálló 
képességekkel rendelkezik a szoci-
ális munkához, valóságos mentál-
higiénés szakember!

A későbbiekben nem csak a 
Kós Károly Művelődési Ház, de 
Budakalász is profitálhat ebből 
az adatbázisból, mert fel tudja azt 
használni a helyzet normalizáló-
dása után a városi szociális háló 
továbbépítéséhez. A szolgáltatás-
ról információt e-mailben (info@
koskarolymh.hu) és telefonon 
(+36 26 340-468 és +36 70 411-
0751) lehet kérni, hétfőtől pénte-
kig 8 – 16 óráig.

A járványügyi helyzet miatt 
egyházi utasítás született, mely 
szerint nem lehet nyilvánosan 
szentmisét, istentiszteletet tartani 
a Dunakanyar templomaiban sem. 
A Danubia TV ezért igyekszik 
minden segítséget megadni, a ka-
tolikus, református és baptista egy-
házaknak. Már ki is dolgozták a 
közvetítések lehetséges, online 
rendszerét. A TV, amely eredmé-
nyesen működik együtt Visegrád, 
Tahitótfalu, Dunabogdány, Pócs-
megyer és Zebegény önkormányza-
tával, időt és teret ad a szertartások 
közvetítésének. S bár az egyházi 
alkalmak délelőtt 10 órakor kez-
dődnének, egyszerre, ennyi hely-
színen és felekezetnél nincs erre 
mód. A templomok azonban érte-
síthetik a híveket, hogy adott eset-
ben 10-kor, netán 11-kor vagy 
délben kezdődik a közvetítés, amely 
a facebookon, a youtube-on és a 
Danubia Televízióban is követ-
hető. Élő adásban érthető módon 
ennyi helyszínen nem tud jelen 
lenni a tv, ezért előre felveszik a 
miséket és is ten tisz te le te ket.

A papok számára sem egysze-
rű ez a módszer, hiszen a liturgia 
szerinti kérdések és feleletek a köz-
vetítés során nem a megszokott 
módon történnek. Húsvét köze-
ledtével ez különösen aktuális 
probléma, ami a jelen helyzetben 
csak úgy megoldható, hogy a pa-
pok válaszolják meg a híveknek 
feltett kérdéseket is, noha halkab-

ban, módot adva, hogy a közvetí-
tést figyelő hívek magukban tehes-
sék meg ezt. Nagy rugalmasságot 
és nyitottságot kíván az egyház 
vezetőitől, hogy ebben a formában 

jussanak el a hívőkhöz, s bizony 
nehéz az üres padsorok előtt pré-
dikálni is. Ám az egyház képviselői 
azt vallják, örülnek, hogy legalább 
valamilyen módon tarthatják kap-
csolatukat az emberekkel.

Nem könnyű ebben a helyzet-
ben az egyházi támogatások kérdé-
se sem. A hívők nem járnak el 
templomba, így adományaikat 
sem juttathatják el a parókiák, 
plébániák számára. Most még 
fontosabbá válik a hívek döntése 
adójuk 1%-a felől, de megoldás 
lehet az átutalás is. A számlaszá-
mok hamarosan elérhetők lesznek 
a templomok honlapjain, illetve 
egyetlen telefonnal is kideríthetők 
addig az adakozni kívánók szá-
mára.

Konyhatündér praktikák házi karanténban
A koronavírus európai meg-

jelenése gyökeresen változtatta 
meg mindnyájunk életét. Már-
cius második felében még „jó 
bulinak” tűnt két-három hétig 
otthon maradni: kiszállhatunk 
a mókuskerékből, többet foglal-
kozhatunk a családdal, mert a 
gyerekeknek sem kell 
iskolába járni, letud-
hatjuk végre többéves 
restanciáinkat. Csak 
fel kell kicsit tölteni 
a kamrát, mélyhűtőt, 
s jöhet a home office 
vagy az extra szabad-
ság!

A prognózisok azon-
ban egyre aggasztóbbak, 
ma már a bizakodó 
becslések is júniusra jósolják a 
járvány végét. A „Maradj ott-
hon!” felszólítás betartása rövid 
ideig könnyedén kivitelezhető, de 
az ember fia / lánya hogyan gon-
doskodjon magáról és szeretteiről 

több hónapon át? A „szent sza-
badidőt” igénylők nyilván már 
dugig feltöltötték készleteiket 
különféle zacskós, fagyasztott és 
fémdobozos, előre gyártott éte-
lekkel, de persze van más alterna-
tíva is, a „házi koszt”, a tudatosan 
megtervezett önellátás.

Tudjuk, a boltokban még lehet 
kapni lisztet, de nincs élesztő. Se-
baj, nyolcnapos, mindössze napi 
10-10 percet (teljes kiőrlésű rozs- 
és kenyérlisztet) igénylő „erőfeszí-
téssel” készülhet kovász, amivel 

ugyan macerásabb a sütés, de 
sokkal finomabb lesz a házikenyér. 
Az egyszerű zsíros deszkára te-
gyünk házi kacsa- vagy libazsírt, 
ami a nagyobb boltokban most is 
kapható testhájból lehet alig fél 
óra alatt elkészíteni. Minden 
„margarinbarát” híreszteléssel el-

lentétben a tiszta kacsa-
zsír élettani szempont-
ból az extra szűz olíva 
olajjal egyenértékű, sőt, 
állítólag koleszterincsök-
kentő hatása is van.

Bármilyen húsból 
bármilyen fűszerezéssel 
készíthetünk házi felvá-
gottat, fólia rétegekkel 
szorosan hengerbe cso-
magolva, alapanyagtól 

függő ideig 80 fokon melengetve. 
A reggelire vagy uzsonnára szánt 
joghurt vagy kefir is elkészíthető 
házilag: az egyszer megvásárolt 
bolti dobozos példányokkal be 
kell oltani egy liter jobb minősé-

gű (2,8 vagy 3,5%-os) tejet, a 
joghurtot dunsztba, a kefirt lan-
gyos helyre tenni, majd egy-más-
fél nap várakozás után kész is a 
natúr tejtermék, aminek egy kis 
részével a következő tejet ismét be 
lehet oltani. Készülhet belőle (az 
egyébként a papírgyártáshoz is 
használt) guargumi adaléktól 
mentes, gyümölcsös csoda is.

Fentiekkel kapcsolatosan a net 
és az írott sajtó is tele van jobbnál 
jobb receptekkel. Van, aki azt 
mondja: ezekkel a praktikákkal 
„visszafelé lépdelünk az időben”, 
pedig éppen ellenkezőleg, hosszú 
idő után itt a kedvező alkalom, 
hogy ismét rátaláljunk egy egész-
ségesebb életmódra! Nyilván so-
kan nem tudnak vagy nem is akar-
nak „konyhatündérbe” átmenni, 
de aki teheti, alkalmazza ezeket a 
régi-új praktikákat, megéri, s egy-
úttal ezzel egy nagy lépést tehe-
tünk az egészségünk érdekében.

-kszeva-

Elkészült utak Monostoron
SAJTÓKÖZLEMÉNY Belterületi útfejlesztésre nyert 107 

530 millió forint támogatást a Pest Megyei Területfejlesztési 
Program pályázatán 2018-ban Szigetmonostor Önkormányza-
ta. A cél az volt, hogy az elnyert összegből az Ady Endre és a 
Köztársaság utcát korszerűsítsék. Az Ady Endre utcán az asz-
faltburkolatot javították és járdát építettek, míg a Köztársaság 
utcán útburkolatot fektettek le zárt esővízelvezetéssel, járdával. 
A két megújult szakasz összesen mintegy 800 méter. Az elké-
szülési határidő december 31-e volt, az időjárási viszonyok, és a 
fagy miatt műszaki szünetre volt szükség. A munkálatok így is 
mindössze egy napot csúsztak a befejezésükre a fagyot követő-
en ígért időponthoz, 2020. február 24.-hez képest. A két útsza-
kasz hivatalos átadása megtörtént, az ünnepélyes átadás a ve-
szélyhelyzet miatt elhalasztásra került.

Diszpécser központtá alakult a kalászi művelődési ház Online misék a templomokból
A koronavírus terjedésének megelőzésére bevezetett intézkedések pró-

bára teszik a kulturális intézményeket is. A csoportos összejövetelek korlá-
tozása miatt a – gyakran már hónapokkal korábban lekötött – előadások, 
programok elmaradnak. Mondhatni tehát, hogy a megszokott munka 
híján „parlagon maradtak” a hivatásszerűen jó szervező képességekkel 
rendelkező népművelők, kulturális szervezők. Benkó Attila igazgató a 
művelődési ház válsághelyzethez alakított új, nem egészen kulturális te-
vékenységéről tájékoztatott.

Házilag készült kovászos rozskenyér

Marton Zoltán László katolikus plé-
bániai kormányzó, Tahitótfalu
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Tanulás 
a virtuális térben

Március közepétől, a koronavírus járvány elleni egyik in-
tézkedésként, Magyarország kormánya elrendelte az oktatási 
intézmények bezárását és ezzel párhuzamosan az iskolák online 
oktatásra történő átállását. Lapunk a Dunakanyar különböző 

iskoláinál – köztük művészeti, vendéglátó, magán és állami 
intézmények tanári szobáiban érdeklődött arról, ki 

hogyan birkózik meg az egyik napról a másikra 
aktivizált online tanítással.

Lehetőségként tekintünk rá!
Iskolánk, a Dunabogdányi Általános és Művészeti Iskola évek 

óta kiemelt feladatnak tekinti a digitális oktatás módszereinek iskolai 
bevezetését, népszerűsítését, így a hirtelen jött iskolabezárástól nem 
rémültünk meg. Összeült a kiterjesztett vezetőség és közösen megal-
kottuk a kereteket, a részleteket aztán szűkebb körben dolgoztuk ki.

Bemutattuk a rendszert a kollégáknak is, és részletesen elmondtuk 
a személyre szabott feladatokat. Vannak a digitalizációban kevésbé 
jártas munkatársaink, mégis a bejelentést követő hét végére egy nagy-
szerűen működő oktatási platform állt össze, ami köszönhető a tuda-
tos előkészítésnek és a pedagógusok, tanulók és szülők összefogásának 
és fegyelmezett hozzáállásának.

Két részre osztottuk a diákságot: a harmadik évfolyamig az online 
vagy videós órákat részesítjük előnyben, minél kevesebb digitális for-
télyt beiktatva, hiszen ezeknél a gyerekeknél még nem alakult ki az 
eszközhasználat olyan szintje, ami lehetővé teszi, hogy szüleik nélkül 
dolgozzanak. Negyediktől fölfelé már nagyobb önállóságot várunk 
el a tanulóktól, több digitális feladatot kapnak, illetve ők maguk is 
produkálnak ilyeneket. Összességében igyekszünk elengedni a régi 
berögződéseket, főleg a tananyag feldolgozása és az osztályozás tekin-
tetében. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ne terheljük túl a gyere-
keket és a szülőket; most még nagy a lelkesedés, de hosszú távra ter-
vezünk, így fontos a mértékletesség. Lehetőségként fogjuk fel ezt az 
új munkarendet, amire eddig a tananyag elsajátíttatás mellett nem 
volt idő, azt most megtehetjük. Csak olyan anyagrészekre fókuszálunk, 
ami a tanár személye nélkül is feldolgozható, alapkompetenciákat 
fejlesztünk, gyakorló feladatokat végeztetünk. Az előbb említetteken 
kívül nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra, oktatóvideókat, 
leírásokat készítünk, felméréseket, folyamatos állapotelemzést vég-
zünk. Természetesen, mivel különbözőek vagyunk, vannak fejlesz-
tendő területek, eltérések, problémák. Gyűjtjük a visszajelzéseket és 
folyamatosan a felmerült igények szerint alakítjuk a rendszert.

Az elmúlt két hét eredményeinek méréséül anonim kérdőívet küld-
tünk a tanároknak, diákoknak és a szülőknek. A cikk megírásakor 
még nem telt le a visszaküldési határidő, de 300-ból 202 diák, 145 
szülő, és 33-ból 18 pedagógus véleménye alapján – néhány kérdést ki-
emelve – az eredmények igazolják, hogy a befektetett energia nem volt 
hiábavaló. Példaértékűnek tartom a született eredményeket, és kollé-
gáim munkájának eredményességét látom ezekben a számokban. 
Nagyon jó érzés megtapasztalni azt is, hogy a diákjaink képesek a 
vágyaiktól – hisz melyik diák ne szeretné, hogy csak pihenéssel telje-
nek napjai – elvonatkoztatni, és reálisan felmérni, hogy jelen helyzet-
ben mi az, amit elvárunk tőlük.

Gondok is felmerültek természetesen, elsősorban a tanulói eszköz-
ellátottság és az internet minősége miatt. Vannak tanulóink, akik csak 
telefonon tudják megoldani a feladatokat, ami azért hosszútávon ne-
hézkes. Számukra, iskolánk alapítványának tulajdonában lévő, álta-
lunk már nem használt asztali gépeket adtunk át. A felmérésből az is 
kiderült, hogy nő az igény az online tanórák és a videós anyagok iránt. 
Ez irányban is teljesen nyitottak vagyunk, folyamatosan teszteljük 
ezeket az alkalmazásokat és készítjük fel használatukra pedagógusa-
inkat.

Arra készülünk, hogy ez a tanév már így fog véget érni, de ha 
visszaáll a normál iskolai élet, akkor is szeretnénk ezt a digitális rend-
szert fenntartani. Kiválóan alkalmas lesz tehetséggondozásra, 
házi feladatok, tanulói képességek szerinti differenciált anyagok 
kiosztására, illetve a betegség, vagy egyéb ok miatt távol lévő 
tanulók könnyebben fogják tudni követni a tananyagot pedagó-
gusaik segítségével.

Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Elfogadás és befogadás 
a digitális térben

Üresek a tantermek Szentendrén a Petzelt József Szakgimnázi-
um és Szakközépiskolában, mintha nyári szünet lenne. Pedig ko-
moly munka zajlik, láthatatlanul. Az iskola jellegéből következik, hogy 
a digitális oktatásra történő átállás nem csak egy internetes platform-
ra átlépést jelent, egy sor más kérdés is felszínre kerül. A szakmai 
gyakorlatot felváltotta az elméleti oktatás, a tanulók nem járnak a 
külső gyakorlati munkahelyekre, és az iskolában sem tartunk tan-
konyhai, tanéttermi, de kereskedelmi és számítógép-szerelő gyakor-
latot sem.

Az alsóbb évfolyamokon ez talán nem jelent gondot, hiszen pótolható 
majd a kimaradás, a végzősöknél azonban elengedhetetlen a gya-
korlati oktatás. Hiába tudja egy szakács tanuló elméletben, milyen 
alapanyagokból és hogyan kell elkészíteni egy ételt, a gyakorlati vizs-
gán meghatározott időn belül, a vizsgakövetelményeknek megfelelő-
en kell ezt megtennie. A sikeres vizsgához pedig sok gyakorlás szük-
séges. Átmeneti megoldásként a távoktatáshoz kialakított virtuális tan-
termekben a szakmai gyakorlat idején is gyakorlat-orientált elméle-
ti feladatokat kapnak a tanulók, ezzel is a szakmai vizsgára készítjük 
őket.

Az első két hét tapasztalatai azt mutatják, a tanulók a digitális 
térben hasonlóan állnak a tanuláshoz, mint korábban a tanteremben. 
Vannak, akik minden skype órán a képernyő előtt ülnek, időben 
beküldik a kitöltött tesztlapot, és vannak, akiket nehéz rávenni a 
kapcsolódásra. A távoktatásra történő váltáskor felmértük, melyik 
tanuló igényli iskolai okos eszköz használatát. A tapasztalat azonban 
azt mutatja, hogy a fiatalok saját okos telefonjukon magabiztosan 
mozognak a digitális térben, akár a tanároknak is segítenek az új 
technológia elsajátításában.

Annál inkább pártfogásra szorulnak a tanulók mentális és 
szociális téren, ezt mutatják az iskola-pszichológushoz érkező jelzé-
sek. Ezért ő minden nap eljuttat a pedagógusokhoz és tanulókhoz 
egy támogató tanácsadást, vagy pozitív gondolkodást segítő tesztet, 
amely megváltozott életünkben kapaszkodót nyújt. Az iskola szociá-
lis segítője igyekszik felkeresni az online tanításból hiányzó tanulókat, s 
továbbra is tartja a kapcsolatot a nehézségekkel küzdő családokkal. Be-
fogadó iskolaként mindig nagy elfogadással és türelemmel tanítottuk 
és neveltük a felnövekvő nemzedéket, és ez az online iskolában is így 
zajlik. A fiatalok most is érzik, tapasztalják, hogy fogjuk a kezüket, 
segítjük őket tanulmányaik előre haladásában, megoldást keresünk 
gondjaikra.

Németh Klára igazgatóhelyettes

A kényszer nagyot lendített 
a digitális kompetenciák fejlődésén

A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola a tavalyi tan-
évben csatlakozott a Microsoft Innovatív Iskola Programhoz. Le-
hetőséget kaptunk, hogy megismerkedjünk a XXI. század oktatását 
érintő kihívásokat, változásokat kezelő szemlélettel, eszközökkel, 
módszerekkel.

Március 6-án egy háromtagú pedagógus csapattal egésznapos prog-
ramon vettünk részt, ahol a projektünk az „Office 365 bevezetése 
először a kommunikációba, majd az oktatásba” volt.

Azon a napon két évre terveztünk. Nem sejtettük, hogy a követ-
kező hétvégén már valósággá válik, és három nap alatt beindul az új, 
digitális oktatás. Szerencsénkre a programban résztvevő, két kollégánk 
korábban már tartott belső továbbképzést, bemutatót. Több pedagó-
gusunk használta már az IKT eszközöket a tanóráin. A számtalan 
lehetőség közül mi az Office 365-öt használata mellett döntöttünk. 
Felépítettük az iskolai kommunikációs csatornákat és minden peda-
gógushoz osztályokat, tantárgyi csoportokat rendeltünk. A Kréta 
e-naplója mellett március 30-tól már csak ezt használjuk.

Először felmértük, hogy mindenki – pedagógusok, tanulók – ren-
delkeznek-e megfelelő eszközökkel. Segítséget kaptunk a Leányfalui 
Önkormányzattól. Hirdetésükre több adományozó is jelentkezett, 
így néhány nap alatt mindenkinek biztosítani tudtuk a hiányzó szá-
mítástechnikai eszközt is. ATankerület engedélyezte az iskolai eszkö-
zök intézményből történő kivitelét, így a több gyermekes családoknak 
is lehetőségük volt saját gépük mellé másikat kérni. Az eltelt két hét 
nagy kihívás volt mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek. Ha-
talmas feladattal kell megbirkóznunk, élesben ismerkedünk a digitá-
lis oktatás lehetőségeivel.

Nagyon színes a paletta. Van, aki még tapogatózik, és van, aki már 
szárnyal. Türelmesnek kell lennünk, hogy senki ne maradjon le. Fi-
gyelembe kell vennünk, hogy ez mindenki számára egy új helyzet. A 
szülők lehet, hogy otthonról dolgoznak, miközben mellettük 1-2-3 
gyerek is tanulna. Ha megakadnak, szívesen segítünk, s élnek is a 
lehetőséggel telefonon vagy személyesen. A kényszer nagyot lendített 
a digitális kompetenciák fejlődésén. A Váci Tankerülettől folyamato-
san kapunk szakmai és jogi tanácsot.

A visszajelzések alapján a gyerekeknek tetszik az új helyzet, de 
szinte valamennyien a személyes találkozást hiányolják. Mindenki 
nagyon igyekszik megfelelni. A tanév végén mindig megköszönöm a 
szülők segítségét, mert nélkülük nem lenne eredményes a mi munkánk 
sem. Most még nagyobb együttműködésre van szükségünk, és sze-
rencsénkre a szülői közösségünk nagyon támogató. Ezeknek a hetek-
nek a tapasztalatait, tudását fogjuk kamatoztatni majd a jövőben. 
Addig is nagyon nehéz munkánk lesz, tanítani, tanulni egy időben, 
s a családdal kapcsolatos teendőket is ellátni. Ehhez kívánok kitartást 
és jó egészséget!

Takátsné Czap Éva igazgató

Az összefogás megindító!
Március 16-tól a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolában is 

új, digitális oktatási rend lépett életbe. Ez nagyon nehéz feladat volt, 
pár nap alatt kellett megszervezni, kitalálni az új utat. A zökkenő-
mentes lebonyolítás érdekében telefonon felvettük a kapcsolatot szak-
tanárainkon keresztül minden tanítványunkkal, szüleikkel, majd 
velük együtt, hozzájuk alkalmazkodva közösen alakítottuk ki a lehet-
séges és szükséges teendőket. Azt kérték a szülők és a diákok, hogy a 
megszokott órarendi idejükben tartsuk meg hangszeres óráikat, különbö-
ző internetes felületeken – Skype, Viber, WatchApp,Messenger.

A csoportos órákat is átszerveztük az online térre, játékos feladato-
kat küldtünk szolfézsból a kisebb növendékeknek, a nagyobbaknak 
pedig zeneismereti, szolfézs-tudást gyakorló, fejlesztő példákat 
kaptak. A kamara- zene és a zenekari órák is megoldhatók az online 
világban szólampróbákkal, szólamtanulásokkal.

Iskolánkban a képzőművész szakosok is heti feladatot kapnak, amit 
megoldása után fotón küldenek vissza tanáruknak, aki személyre szabott 
értékelést és további útmutatást tud adni nekik.

A színjáték szakosoknak nincs könnyű helyzetük az új rendszer-
ben, de szaktanáruk nekik is tud olyan érdekes, készségfejlesztő felada-
tokat küldeni, amelyek megoldása után közös megbeszéléssel lehet a 
további munkát kialakítani. A moderntánc szakos gyerekek is heti 
rendszereséggel tudnak ügyeskedni, a google classrom felületen kapnak 
feladatokat, ide tölthetik vissza az elvégzett gyakorlatsorokat, amelyek 
elemzése után újabb mozgásos példákat kapnak. Tanulóink a házi 
feladatokat az EKRÉTA felületén is nyomon követhetik.

Iskolánk a közeljövőben megszervezi azt az online oktatási 
formát, amit az adatbiztonsági és adatvédelmi szempontok sze-
rint alakítunk ki, és amiben már nem kell a személyes email 
címeket használni sem a pedagógusoknak, sem a szülőknek, sem 
a diákoknak. Az elmúlt egy hét tapasztalata alapján elmondhatom, 
hogy a szülők, a diákok és a pedagógusok összefogása megindító! A 
gyerekek alig várják, hogy tanárukkal „személyesen” – az online 
platformokon-keresztül – találkozhassanak, készülnek az órákra. 
Nekünk, pedagógusoknak is a leglényegesebb a rendszeres találkozás 
növendékeinkkel, ez feledteti a rossz hangminőséget és a hiányzó, 
érintéssel való bemutatás lehetőségét. Ebben a helyzetben legfonto-
sabb feladatunk a tanítványok tudásának megőrzése, motiváci-
ójuk fejlesztése, az emberi kapcsolatok személyességének megőr-
zése.

Polányiné Takács Judit intézményvezető

Az áttérés nem problémamentes
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola közössége példamutatóan fogott össze az új okta-
tási helyzetben. A munkaközösség-vezetőkkel már a nulladik napon 
lefektettük az új tanítási rend sarokpontjait, a szülőkkel kialakítottuk 
a kommunikációt, így napi szintű kapcsolatban állnak az osztályta-
nítók, osztályfőnökök a tanulók szüleivel. Az iskolában ügyeleti rend-
szer van, intézményvezető vagy helyettes, iskolatitkár, pedagógiai 
asszisztens, technikai dolgozók tartózkodnak bent minden nap 8 
órától 16 óráig.  Kérésre adtunk ki használatra tableteket, laptopokat 
tanulóknak, kollégáknak is.

A digitális átállásnál nagy segítséget jelent a rendszergazdánk, G. 
Szalai István, és a KRÉTA felelős kollégánk, Éliás-Szalay István mun-
kája. Két fő fórumon történik a digitális tanítás. A KRÉTA felületen 
van az adminisztráció, ahol a tanárok írják az órákat, házi feladatokat 
adnak a tanulóknak. Ennek használata mindenkinek kötelező. Eddig 
többnyire a KRÉTA  e-üzenetek rendszerén küldtük, többen jelenleg 
is küldjük a diákoknak a feladatokat, ők a megoldásokat vissza a ta-
nároknak. A rendszer nem problémamentes, nehezen követhető, főleg 
a sok tanórás tanároknak, de tanulói panasz is érkezett már meg nem 
kapott üzenet miatt. Fenntartónk, a Váci Tankerületi Központ javas-
latára egy új rendszer, az Office 365 Teams bevezetését kezdtük el a 
héten. Reményeink szerint, ezen a rendszeren keresztül fogjuk 
tudni a tanuláshoz szükséges anyagokat átadni a diákoknak, szü-
lőknek. Ezt a rendszert a Microsoft biztosítja minden oktatási intéz-
ménynek térítésmentesen, mi, tanárok egy hete ismerkedünk vele. Ez 
a jövőben is jól használható informatikai rendszer lesz az iskolákban. 
Bízunk benne, hogy ez az egységes feladatátadási, tanítási rendszer 
megoldást, könnyebbséget jelent majd, kiküszöböli a korábbi, sokfé-
le csatornán át küldött feladatok nehezen követhetőségéből adódó 
problémákat. A zeneórák on-line is zökkenőmentesen zajlottak a 
kezdetektől, köszönhetően a tanítás módjának és tanáraink kreativi-
tásának. Itt a csoportos szolfézs, kamarazenei tanítás megoldása a nehe-
zebb feladat.

Az elmúlt két hétben, tanulónak napközbeni felügyeletet még nem 
igényelt szülő, de az önkormányzat ebédet ad mindazoknak a diákoknak, 
iskolai dolgozóknak, akik igénylik. Természetesen a rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülők a tanítási szünetekhez hasonlóan 
étkezhetnek ebben a krízis idő-
szakban is. A szülők, tanulók több-
sége azonnal át tudott állni az új 
tanítási rendre, van azonban né-
hány család ahol segítség szüksé-
ges, melyet igyekszünk megadni.

Zakar Ágnes 
intézményvezető

Tavasz és szünet = Tavaszi szünet!
A dunabogdányi iskola közleményében az áll, hogy április 

8-tól 15-ig tart a tavaszi szünet. A kényszerű „virusszünet” 
és a megszokott tavaszi között bizonyára az a különbség, hogy 
utóbbi idején nem kell reggel odaülni a számítógép elé, s valóban 
a pihenésnek lehet szentelni ezeket a napokat úgy a diákoknak, 
mint a pedagógusoknak is. Ez nem mindegy, hiszen ha valaki 
a távoktatás kötelező idején nem tölti le az anyagot vagy nem 
ül a gép előtt az online órán, az bizony megkaphatja a legrosz-
szabb jegyet.

KŐMŰVEST
16 000 Ft/nap

SEGÉDMUNKÁST
13 000 Ft/nap
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Virtuális iskola kilenctől egyig 
– 11-kor és délben lazító óra van –

Gyorsan, és voltaképpen kényszerként kellett átállni az 
online oktatásra, ám ez mégis hatalmas lehetőségeket hor-
doz a kommunikáció és a tananyagátadás területén, hang-
súlyozza Rab András. A Dunakanyar Alapítványi Ma-
gániskola programvezetője ugyanakkor azt mondja, nekik 
sincs könnyebb dolguk a közoktatás bármely intézményé-
nél. Számukra is hatalmas feladat felmérni mindhárom 
fontos csoport, a diákok, a szülők és a tanárok oldaláról a 
cselevési lehetőségeket, s megfelelni az új kihívásoknak.

– Ami azonnal látszik, hogy a gyerekek vannak kicsit 
előrébb, hiszen az ő jártasságuk ezen a digitális területen, a 
digitális világban nagyobb. Nálunk már a kihirdetés más-
napján megvolt a tanítási platform, a Discord elnevezésű 
program, amelyet két nyolcadikos fiú úgy fejlesztett és ala-
kított át, hogy osztályokra lebontva alkalmas legyen a di-
gitális tanagyag átadásra, video közvetítésekre. Az iskolában 
a szokásos reggeli körmegbeszélések, délutáni kisértekezle-
tek, s a tanórák ugyanúgy zajlanak mint ezelőtt, de két hét 
elteltével az a tapasztalatunk, hogy a digitális tananyag 
átadás néha eredményesebb, mint amikor személyesen tör-
tént.

Szeretnénk hamarosan egy professzionálisabb platform-
ra is átállni, – ez a Microsoft Team lesz – ahol már élesben 
tudunk videóval, video- chattel dolgozni, akár egy húszfős 
osztállyal is, nálunk egyébként 21 fős a legnagyobb osztály-
létszám.

Ami nagy nehézséget okoz most a közoktatásban min-
denkinek, hogy a kicsiknél, az elsős-másodikosoknál 
lehetetlen az átállás a szülők nélkül. Jelenleg anyuka, 
apuka is ott ül a gépnél a csemetével, hiszen neki kell segí-
teni, letölteni az anyagot, megnyitni a file-okat. Szeretnénk 
ezt „kikapcsolni” a következő két hétben úgy, hogy az ebbe 
a korosztályba tartozó kicsiket is tudjuk önállóan írni, ol-
vasni tanítani. Megismertetjük a szülőkkel is a Microsoft 

Team-et s így könnyebbség lesz majd, hogy nem kell folyama-
tosan a gyerekekkel lenniük a tanórák alatt. Valamennyi 
diák esetében a napirendet, amit eddig az iskola követett, 
most a szülő teszi, együttműködésben velünk. Ezzel pedig 
óriási erőt és nagy teret nyer az oktatás, a tanárok is diffe-
renciáltabban szabják ki az új lehetőségek segítségével az 
anyagot. Az eltelt két hét után elmondhatom, hogy az is-
kola 160 diákjából eddig mindenkit aktivizálni tudtunk, a 
legkisebbektől a legnagyobbakig!

A tanítás nálunk kilenctől egyig tart, a tízperces szüneteket 
is beiktatjuk. A tanulás ebben a formában jóval nagyobb 
koncentrációt kíván, így ez az idő hosszú és fárasztó nekik. 
De nemcsak a gyerekeknek van nehéz dolga, a tanárnak is 
komoly erőpróba ilyen módon fenntartani a figyelmet. Ép-
pen ezért 11-kor és délben lazító óra van játékos feladatokkal, 
ami feloldja a feszített tempót. Mondjuk egy ezerfős iskolában 
harmincas osztálylétszámokkal ezt lehetetlen megtenni.

Más intézményekben az is problémát jelenthet, hogy 
nem pusztán egy rendszert használnak, s iszonyú fárasztó 
ugrálni a különféle online programok között. A Teams ezért 
is jobb, illetve mindenütt jobb volna, ha a szülők és peda-
gógusok megállapodnának, kinek mit kényelmesebb hasz-
nálni, s kitartanának emellett.

Mi azon is törjük a fejünket, hogy a korábban említett 
Discord rendszert továbbfejlesztjük. Ezt egyébként inkább 
játékra használták a gyerekek, de az is megoldható, hogy 
osztályként találkozzanak a virtuális térben.

Még alig telt el 14 nap, de máris úgy érezzük, ha 
ősszel visszatér a korábbi rend, érdemes az online mód-
szert megtartani, hiszen rendkívül jó lehetőségeket ad 
a differenciálásra. Hosszú távon nem járható csak ez az 
út, de rövidtávon azt látjuk, sikeresebb, kreatívabb feladat-
megoldások születnek, hatékony a módszer, a tanév végéig 
mindenképpen fenntartható.

Példaértékű az öszefogás!
A tantermen kívüli, digitális munkarend a Váci Tan-

kerületi Központnak is új helyzetet teremtett – mondta 
el lapunknak Verebélyi Ákos tankerületi vezető. Minden 
szempontból át kellett gondolnunk a saját és az intézmé-
nyeink működését is. A legfontosabb kérdéseket az intéz-
ményvezetőink bevonásával már március 14-én és 15-én 
áttekintettük, és iránymutatást adtunk.

A Váci Tankerületi Központ mindent elkövetett, hogy 
intézményeinek háttértámogatást biztosítson. A KRÉTA 
Tudásbázis folyamatosan bővül és fejlődik, amely már a 
tantermen kívüli, digitális munkarend előtt is mindvégig 
elérhető volt a pedagógusok, a tanulók, és a szülők számá-
ra is.  Segítséget nyújt ehhez az Oktatási Hivatal által 
kiadott módszertani ajánlás, valamint a KRÉTA rendszer 
online oktatást támogató adminisztratív funkciója is.

Az új munkarend a szakmai kreativitást nem korlá-
tozza, sőt tapasztalataink szerint a pedagógus kollégák 
„szárnyakat kaptak” a digitális térben. Több intézmény-
vezető jelezte felénk, mennyi pozitív tapasztalat érte őket 
ezekben a hetekben, mert a pedagógusok egyénileg és 
közösségként is rendkívül kreatív órákat tartanak.

Intézményeinket az első naptól segítjük a digitális 
eszközök használatában és kompetenciák terén. A 
legtöbb megkeresés természetesen informatikai jellegű. 
De bármilyen kérdéssel fordulhatnak hozzánk kollégáink 
a külön erre a célra létrehozott email címen.

A csobánkai tagintézmény tipikus példája annak, ho-
gyan lehet a legnagyobb tapintattal és körültekintéssel segíteni 
a családokat a digitális munkarendre való átállásban. A tag-
intézmény-vezető és a pedagógusok segítségével, az iskolai 
alapítvány és az önkormányzat támogatásával a település is 
összefogott. Sok esetben a KRÉTA rendszer használatára is 
meg kellett tanítani a szülőket. Mindaz, amit az elmúlt két 
hétben felépítettek, példaértékű! Minden tanulóval és család-
dal kapcsolatban vannak, és az oktatás szépen halad.

Intézményeinkben külön gondot fordítanak a nehezebb 
helyzetben lévő tanulókra, sok esetben személyes mentorálás 
zajlik. A kényszerű váltás nagyon sok új ismerettel és 
tapasztalattal gazdagította az iskola minden szerep-
lőjét.

– Úgy látjuk, hogy az új tapasztalatok és sikerek nagyobb 
nyitottságot eredményeztek. Már jeleztük intézményeink szá-
mára, hogy hosszú távon gondolkodjanak amikor rendsze-
reiket felépítik, mindennapi rutinjukat kialakítják. Fontos, 
hogy a kialakult informatikai háttér és jó gyakorlatok 
a következő tanévekben beépüljenek a mindennapi ok-
tatási folyamatba, növelve ezzel a digitális kompetenci-
ákat gyereknél, tanárnál, szülőnél egyaránt. A diákokat 
pedig arra buzdítjuk, hogy ha elakadnak, vagy nem tudnak 
megbirkózni a feladattal, bátran kérjenek segítséget az isko-
lától, ahol szívesen segítenek a problémák megoldásában.

Verebélyi Ákos igazgató, Váci Tankerületi Központ

A tapasztalatokat újfajta tanításmódszertanba lehetne illeszteni
A magyar általános és középiskolai oktatás nem állt készen arra, hogy áttérjen egy digitális oktatásra – nyi-

latkozta egy közelmúltban adott interjúban Törley Katalin. A Tanítanék Mozgalom vezetője elmondta, 
vannak olyan iskolák és tanári műhelyek ahol sok kísérlet folyt e téren, így ezeken a helyeken talán zökkenő 
mentesebb volt az átállás, de nem ez az általános helyzet az országban. Ahol jobbak a körülmények, az adottsá-
gok, ott könnyebben mehet a változtatás is, ám lehetőségek és eszközök híján a szegényebb térségek még inkább 
leszakadhatnak az oktatás területén is. A pedagógus véleménye szerint „ami most elkezdődött, teljesen össze-
egyeztethetetlen azzal, hogy szeptembertől ugyanabban a régi rendszerben folytassuk az oktatást, mint amit a 
NAT előír. Ennek a nagyon rosszul működő, központosított, anti-demokratikus, indoktrináló iskolarendszer-
nek mintegy portréját adja ez az új Nemzeti Alaptanterv.” Törley Katalin úgy fogalmazott, nagyon fájlalná és 
felháborítónak tartaná, ha ezt még tovább erőltetnék, holott ezt a rettenetes válsághelyzetet, ami most van, és 
ami emiatt az iskolákra hárult, azt föl lehetne használni. Mint mondta, nagyon sok tapasztalat gyűlt és még fog 
is pár hónap alatt összegyűlni, amit egy újfajta programba, tanításmódszertanba lehetne illeszteni.

Pilis-dunapress-info

Kedves Vadkacsások!
Közreadjuk mind-

azon gondolatainkat, 
elképzeléseinket, amiket 
így március utolsó nap-
ján bizton le tudunk ír-
ni. Az elmúlt években 
ilyenkor már gőzerővel 
szerveztük a tavaszi és a nyári 
programokat. Most kicsit óvato-
sabbá váltunk, de nem álltunk le 
teljesen. Az új házunk építését 
nem állítottuk le, nagy része el-
készült. Az eszközraktár, az új és 
nagyobb étkező, a konferenciate-
rem belső berendezése zajlik.

Nagy szívfájdalmunk, hogy 
egyelőre nem tudjuk, mikor in-

díthatjuk a szezont, de 
2020-ban is lesznek ví-
zitúrák és eszközbérlé-
sek. Csoportos, baráti 
túrákhoz felszerelést nem 
adhatunk ki. Szeretnénk 
idén is több magyaror-

szági és külhoni folyóra elmenni.
A Csónakházunk jelen állás 

szerint egyedül, vagy maximum 
családoddal láthat vendégül. Egyé-
ni vagy családos túrákra még ad-
hatunk ki saját felszerelést, azaz ha 
már befizetted az éves tagdíjat, 
vagy elindulnál kikapcsolódni, 
ezt megteheted.

Április programjainkat nem 

tartjuk meg. A májusiakat még 
nem mondjuk le, de a honlapon 
a programoknál részletesen tájé-
kozódhattok, és természetesen itt 
is igyekszünk hírt adni magunk-
ról. Vigyázzatok magatokra, és ha 
ez elmúlik, újra kenuba szállunk 
és evezünk egyet magunkért!

Pereházy Gergely, szakmai 
elnökhelyettes

Menj a szabadba, hogy ne csavarodj be otthon!
Megkérdeztük Lengyel Kriszta 

sportoktatót, nordic walking 
edzőt, jógaoktatót, mit javasol eb-
ben a bezártságban mozogni, kom-
penzálni a sok ülést és nem utolsó-
sorban kiszellőztetni a fejünket 
kicsit:

Fontos, hogy kimozdulj a termé-
szetbe, a természet közelsége ellazít és 
energiával tölt fel bennünket. Az erdő 
csökkenti a stresszt, a szorongást, a 
depressziót, az alvászavart, a vérnyo-
mást, a kortizol nevű stressz hormon 
szintjét, erősíti a koncentrációt és az 
immunrendszert. A természetben 
eltöltött idő javítja mentális teljesít-
ményünket és kreativitásunkat. Az 
erdőben el tudod kerülni az embere-
ket, főleg, ha kevésbé divatos helyeket 
választasz. Például nem javasolt kilá-
tókhoz túrázni, ahol szorosabb sorban 
tudsz csak feljutni a lépcsőkön. Ha 
piknikezel, most ne használd a tűzra-
kók padjait, a turista pihenőket.

Választhatsz könnyű szemlélődő 
sétát, minden porcikát átmozgató 
sportos gyaloglást más néven nordic 
walkingot vagy kocogj, kerékpározz, 
tollasozz a családoddal.

Szabad kirándulni?
A válasz határozott igen, ha tartod 

másoktól a legalább 1,5 m-es távolsá-
got. Részletesebben így rendelkezett 
a március 28.-i kijárási korlátozás 

„munkába és alapvető szükségletek 
céljából ki lehet menni. Sétálni sza-
bad! Ki lehet menni a szabadba, csak 
tartsanak egymás közt távolságot.” Az 
erdő látogatása – amíg Magyarország 
Kormánya ettől eltérően nem rendel-
kezik – továbbra is lehetséges https://
xn--parkerd-8mb.hu)

A Pilis-Dunakanyar térségben a 
helyi rendelkezéseket pedig tartsuk 
tiszteletben: Több dunakanyari tele-
pülés önkormányzata – Dömös, Vise-
grád, Kesztölc, Pilisszentlélek, Pilis-
szentlászló, Zebegény – a rajtuk keresz-
tül vezető közkedvelt turistautak 
miatt lezárta a parkolóit a turisták 
elől. Ha önállóan túrázol, indulj má-
sik pontról, van bőven – elő a térké-
pekkel!

A nordic walkingról
Az egész testet átmozgatja a 

skandináv botos gyaloglás. A sima 
gyaloglás általában csupán a test 
alsó részének izmait veszi igénybe, 
a nordic walking azonban az izmok 
80-90 százalékát megmozgatja. A 
nordichoz használt különleges botok 
ugyanis leveszik a lábról a terhelés egy 
részét, újra elosztják, a felsőtestre is 
nyomást helyeznek, így a karok és a 
hátizmok is mozgásba jönnek. A bo-
tok javítják a stabilitást és az egyen-
súlyérzetet is, hiszen a lábunkon kívül 
is van mire támaszkodni a földön. A 

nordic walking immunerősítő, hasz-
nos a depresszió, szorongás kezelésé-
ben is. De kiváló közösségi program: 
később csatlakozhatsz a Szentendre 
környékén működő nordic csapa-
tomhoz, https://meetingmyself.hu/
esemenyek), hogy közösen rójátok a 
kilométereket.

A mostani veszélyhelyzetben a 
nordic walking alaptechnikát 
meg tudom tanítani Neked 2 órás 
Egyéni órán, hogy egyedül vagy 
családdal is élvezhesd; választhatsz 
Egyéni nordic edzést 1-3 főig. A 
szükséges botok még beszerezhetők 
webshopon keresztül. Ha szívesen 
kipróbálnád, hívj!

Lengyel Kriszta T.: 06 20 941 3833

Ők nem tudnak szólni – mi kérünk helyettük!
Bizonytalan idők elé nézünk, 

most minden ember rászoruló lett, 
de ugyanígy segítségre vár az állatvé-
delem is! Egy hete teljes látogatási 
tilalom van a szentendrei Árvácska 
menhelyen, ha valamilyen sürgős 
intézkedésre van szükség, arról 
emailen, telefonon szólhatnak, illetve 
kérhetnek segítséget az állatbarátok. 
A bezártságnak elsősorban a kutyák 
látják kárát, nincs sétáltatás, bár a 
gondozók próbálják pótolni a kiesést.

Hosszabb ideje komoly munka-
erő hiánnyal küzdünk, munkaerőt 
keresünk, hölgyeket-urakat várunk, 
ám nem győzzük hangsúlyozni, ez 
időnként komoly fizikai munka, nem 
„állat simogató”! Adományoknak 
– mint mindig – továbbra is nagyon 
örülünk, hiszen ebből éltünk-élünk. 
Élelem is kellene az állatoknak, első-
sorban konzervek, tasakos eledelek, 
azaz nedves táp szükséges, és macska 
alom minden mennyiségben. Ugyan-
csak nagyon hiányoznak fertőtlenítő 
szerek, műanyag kesztyűk, takarító 
eszközök, toalett és törlő papírok is.

Az 1% adó felajánlás most fon-
tosabb mint valaha. Tartunk tőle, 
hogy a jelenlegi nehéz helyzetben ezt 
sokan – és ez érthető is – az emberek 
támogatására fordítják majd. Mégis 
kérjük, hogy rólunk se felejtkezzenek 

el, az állatok ugyanolyan kiszolgálta-
tottak mint bármikor, a menhely 
fenntartása így életbevágó lesz ezután 
is.

Aki támogatást tud nyújtani szá-
munkra, kérjük a menhely neve mel-
lett tüntesse fel adószámunkat: 
18675359-1-135. Az állatbarátok 
hívhatják az adhat vonal.hu-t, vagy-
is a 13600-as számot. A rövid, szö-
veges bejelentkezés után kérjük üsse 

be kódunkat:  64. Ugyanígy sms is 
küldhető, szövege:  64.6.

Az utóbbi időben megélénkült az 
örökbe- fogadások száma, a felnőtt 
és kölyök kutyáké egyaránt. Ez ör-
vendetes, munkánk gyümölcse, egy-
úttal lehetőség további bajba jutott 
állatok befogadására, amire sajnos 
folyamatos igény van.

Minden kedves pártfogónknak kö-
szönjük a támogatást!

Tisztelt 
Erdőlátogatók!
Köszönettel tartozunk 

mindazoknak, akik a járvány-
helyzet körülményei között is 
elősegítik az erdő közcélú 
szolgáltatásainak érvényesülé-
sét, túrázás közben egyaránt 
vigyáznak embertársaikra és 
az erdei életközösségre.

Pilisi Parkerdő
Új túristajelzések
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SZENTENDRE POLGÁRMESTERÉNEK KÖZADAKOZÁSI FELHÍVÁSA

Tisztelt Szentendreiek! Kedves Honfitársaim!
Az elmúlt hetek történései hatalmas feladat elé állították emberek milliárdjait világszerte 

Emberfeletti küzdelmet folytatunk a koronavírus-járvány megfékezéséért!

Magyarországot így Szentendrét sem kerülte el a járvány, de kollégáimmal azon dolgozunk, hogy minél 
kevesebb nehézség és veszteség árán jussunk túl ezen az embert próbáló feladaton. Örömmel látjuk 

mekkora közösségünk ereje, sok a segítő kéz, akik részt vesznek a védekezésben. A fizikai és lelki erőn túl 
szükség van azonban anyagi forrásokra is.

Önkormányzatunk erőforrásai végesek, a krízishelyzetben bevételeink folyamatosan csökkennek, miköz-
ben váratlan kiadások sora jelentkezik. A védekezés magas szinten történő ellátásához ezért szükség van 

külső erőforrásokra, segítségkérésre is. Ahhoz ugyanis, hogy a krízishelyzetben feladatainkat el tudjuk 
látni, továbbá a szociális és egészségügyi ellátórendszereket városunkban az egyre növekvő terhelés 

figyelembevételével, a szükséges színvonalon fenn tudjuk tartani, 
szükségünk van és egyre inkább szükségünk lesz cégek és magánszemélyek támogató hozzájárulására, 

az Önök segítségére is!

Szentendre Város Önkormányzatának nevében kérem Önöket, a vállalkozásokat, 
amennyiben lehetőségük engedi, segítsék városunkat 

a koronavírus-járvány elleni védekezésben és a rászorulók támogatásában!

Az 1999 óta működő Szentendréért Közalapítvány 1/2020. és 2/2020. (03.21.) számú határozatában 
kimondja, hogy az alapítvány szabad pénzügyi kapacitásait felajánlja a vészhelyzet okozta nehézségek 
enyhítésére, befogadja és kezeli a lakosság felajánlásait, továbbá felhatalmazza a kuratórium elnökét – 

a mindenkori polgármestert, hogy döntsön a rendkívüli támogatások odaítéléséről. 
Pénzbeli támogatásaikat kérem, juttassák el az alapítványunk bankszámlájára

Kedvezményezett számlaszáma: 11742087-20073857
IBAN szám: HU50 1174 2087 2007 3857 0000 0000

Kedvezményezett neve: SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Átutalás közleménye: Koronavírus 2020

Az adományokat az önkormányzat a vírus elleni védekezésre és a járvány hatásainak enyhítésére fordítja, melyről 
Szentendre honlapján www.szentendre.hu rendszeresen beszámolunk.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Fülöp Zsolt

Szentendre Város polgármestere
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ÚJ TULAJDONOS: HALÁSZI FERENC

HÁZIAS ÍZEK, SZÓJA ÉS GLUTÉNMENTES
TISZTA MINŐSÉGI ALAPANYAGOKBÓL

HÚSVÉTI KÍNÁLATUNK:
Hagyományos eljárással készült

PARASZTSONKA, KÖTÖZÖTT 
SONKA, TARJA ÉS KARAJ

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.

Veszélybe kerülhet az autónk garanciája?
A COVID-19 járvány megje-

lenésével felértékelődött a gép-
kocsik napi szintű használata. 
A fertőzés kockázatának mini-
malizálása érdekében ugyanis 
csökkenteni kell a személyes kon-
taktusok számát, és a közlekedés 
terén ezt a legjobban az autózás-
sal lehet megtenni. Már ha nem 
tehetjük meg, hogy otthonról 
dolgozhassunk… A jármű meg-
felelő állapotának megőrzésére 
ezért fokozottan ügyelnünk kell.

Gumi- és pollenszűrő csere, 
folyadékszint-mérés, futómű- és 
fékrendszer-tisztítás – néhány azon 
feladatok közül, amelyeket el kell 

végezni autónk tavaszi felkészítése 
során. „Ügyfeleinknek mindig ki-
emeljük, hogy érdemes időben beje-
lentkezniük a szervizbe, ugyanis ha 
ténylegesen beköszönt a tavasz, akkor 
már nehezen tudnak a szakemberek 
időt szorítani egy-egy munkára. So-
kan meg is fogadták a tanácsunkat, 
ám a jelenlegi járványügyi helyzet-
ben a többség inkább visszamondta a 
szervizalkalmat” – árulta el Simon 
Péter, a Duna Autó Zrt. műszaki 
igazgatója. „Ez valahol érthető, hi-
szen az emberek bölcsen betartják az 

irányelveket, amelynek egyik legfőbb 
pontja, hogy ha tehetik, maradja-
nak otthon – ezzel is csökkentve 
a személyes kontaktusok 
számát, és így a fertőzés 
kockázatát. Ugyanak-
kor nem ajánlott fi-
gyelmen kívül hagyni 
autónk állapotát ebben 
az időszakban sem.”

Ez nem csak azért 
fontos, hogy az autónkra 
mindig számíthassunk – jelenlegi 
helyzetben főleg munkába járás-
hoz, bevásárlásnál vagy gyógyszer-
tárba menet –, hanem a gyártók 
által vállalt garancia miatt is. Az 

ugyanis csak akkor érvényes, ha az 
időszakos karbantartásokat időben, 
a megengedett futásteljesítmény be-
tartása mellett végeztetjük el. Ellen-
kező esetben a garancia elvesztése 
komoly anyagi veszteséget jelent 
akár meghibásodás, akár a hasz-
náltautó értékesítése során.

Simon Péter hozzátette: Az 
autógyártók is tisztában vannak 
ezzel, néhányuknál ezért minimális 
tolerancia van az inspekciókkal kap-
csolatban, a kialakult helyzetre való 
tekintettel. Nem úgy, mint a lejárt 

forgalmi engedélyeknél, amelyek a 
41/2020. (III.11.) kormányrende-

let értelmében, a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 15 

napig még érvényesek. A 
gyártói garanciák tü-
relmi idejéről a már-
kaszervizek tudnak 
felvilágosítást adni, 

amivel jó, ha az autó-
tulajdonosok tisztában 

vannak, és ennek megfelelően 
végeztetik el az előírt karbantartá-
sokat.

De hogyan oldható meg mindez 
minimális kontaktussal?

„A rendkívüli helyzetre való 
tekintettel bővítettük a Duna 
Autó szolgáltatásainak körét, és 
életre hívtuk a #MaradjOtthon 
SzervizCsomagot. Ennek kereté-
ben ügyfeleink úgy gondoskodhat-
nak autóik megfelelő állapotáról, 
hogy nekik ki se kell mozdulniuk 
otthonaikból. Kollégáink ugyanis az 
előre egyeztetett időpontban és he-
lyen átveszik a gépkocsit, behozzák 
a szervizbe és elvégzik a kötelező 
szervizt, a szükséges javításokat, a 
pollenszűrő cseréjét. Ezt követően 
pedig, természetesen egy teljes körű, 
külső-belső takarítás és ózonos bel-
téri fertőtlenítés után – a higiéniai 
szabályokat maximálisan betartva, 
maszkban és kesztyűben – viszik 
vissza az ügyfélnek az autóját” – 
mutatta be az új szolgáltatást az 
óbudai vállalat szakembere. Így, 
habár a kijárási korlátozás nem 
vonatkozik a szervizek szüksé-
ges látogatására, az ügyfelek és a 
szervizmunkatársak egészségének 
védelmében a lehető legkevesebb 
személyes érintkezésre redukálha-
tó a munkafelvétel, és garantálha-
tó autónk megfelelő működése.

Egészség és biztonság: válasszátok a helyi termelőket!
A helyi gazdaság erősítése minden időben fontos – de 

talán most még inkább, mint eddig. Mi, a Sziget Kosara, 
azon kezdtünk dolgozni néhány hónapja, hogy közvetlen 
kapcsolatot teremtsünk a termelők és a vásárlók között, 
lerövidítve az ellátási láncot, és így juttatva a fogyasztókat 
egészséges, helyi élelmiszerhez, a termelőket pedig egy 
biztos piachoz. Mindezt egy előrendeléseket kezelő 
webshop, és egy heti átadónap segítségével tennénk – il-
letve tesszük is majd a veszély elmúltával. Most azonban 
egyelőre nem tudjuk biztonságosan megoldani az átadást, 
az összekötő szerepünket viszont betöltjük – online módon.

A Facebook oldalunkon – természetesen előzetes meg-
beszélés után – rendszeresen bemutatjuk a környék helyi 
termelőit. Ebben a termékeik ismertetése mellett kitérünk 
az átadási lehetőségekre, és a higiéniai szabályokra is. Arra 
is igyekszünk felhívni a figyelmüket, hogy amennyire tud-
ják, a készpénz helyett más fizetési módokat is tegyenek 
lehetővé. Bemutatkoztak már nálunk tejtermelők; zöldsé-
gesek; feldolgozott húsokat készítők; pékek és méztermelők 
is. Ezúton is arra kérünk minden környékbeli termelőt, 
hogy jelezze nekünk, ha szeretné igénybe venni a segítsé-
günket. Írhat üzenetet a Sziget Kosara Facebook oldalun-
kon (https://www.facebook.com/szigetkosara/), vagy 

emailt a szigetkosara@gmail.com címre. Továbbá minden-
kit arra biztatunk, hogy amikor csak lehetséges, válassza a 
helyi termelőt – mert ez most nemcsak fontos és egészséges, 
de biztonságosabb is, mint egy szupermarket. Emellett 
azon is törjük a fejünket, hogyan lehetne – hasonló rend-
szerrel – a helyi szolgáltatókat is segíteni.

Mindannyiunknak nehéz ez az időszak. Úgy tehetjük 
jobbá, ha nem adjuk át magunkat a szorongásnak, depresz-
sziónak, rossz érzéseknek, hanem arra figyelünk, mit lehet 
építeni, teremteni, létrehozni ebben a helyzetben is. Példá-
ul egy jó, összetartó közösséget, és egy erős helyi gazdasá-
got, amelyekkel mindannyian nyerhetünk. Ha a helyi 
termelőknél költjük el a pénzünket, megmentjük őket a 
csődtől, és még sokáig termeszthetnek nekünk finomabb-
nál finomabb terményeket, a pénzünk helyben marad, és 
közvetett módon településeinket, tehát minket gazdagít. 
Mi, vásárlók pedig egészségesebb, táplálóbb, és biztonsá-
gosabb élelmiszerhez jutunk. Egy most kialakuló erős, 
helyi közösség pedig minden helyzetben, jóban és rosszban 
is segít és megtart minket, együtt és egymásért, a boldo-
gulásunkért.

Kellhet most ennél több?
Forrai Mária


