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Kincsek egy ékszerdobozban,
avagy Neked mi a legszebb
Szentendrében?
Hiányoznak a sikátorok, a fagyizás, a korzózás, 
a piacozás, az ismerősök üdvözlő mosolya? 
Ha itt élsz, és hiányzik a mindennapi élet azért, 
ha nem itt laksz, de szívesen kirándulnál már 
Szentendrére, akkor azért jelentkezz és idézd 
fel legszebb élményeidet!

A Szentendrei Kulturális Központ
társasjáték készítő versenyt hirdet!

Ötleteljetek közösen, és csillogtassátok meg 
kreativitásotokat: milyen társasjáték tudná felidézni 
a legszebb Szentendrei pillanatokat? Egy kártyajáték? 
Táblajáték? Határ a csillagos ég! Idézzétek fel, 
éljétek át újra, és álmodjátok bele egy társasjátékba 
a legszebb pillanatokat, melyek ehhez a gyönyörű 
ékszerdobozhoz kötnek benneteket!

Nevezni 3-99 éves korig lehet, egy bármilyen, otthon, 
saját kezűleg készített társasjátékkal, ami valamilyen 
formában kötődik Szentendréhez. 

A pályaműveket négy korcsoportba soroljuk. 
Minden korcsoport győztesét a zsűri választja ki. 
A zsűri tagjai: Benkovits György lokálpatrióta 
nyugdíjas, Bese Károly Felnőttmegőrző Társasjáték 
klub vezetője, Nyulas Ágnes Cerkabella Könyvkiadó 
és a Parti Medve Könyvesbolt vezetője, Krizbai 
Gergely „Krizbo” grafikus. A facebook oldalunkon 
közönségszavazásra is sor kerül.

A nyertesek ajándékcsomagot és szentendrei 
megjelenési lehetőséget kapnak.

A pályázati kiírás, beküldés, részletek és friss hírek:
www.szentendreprogram.hu

 szentendrei kulturális központ

FELHÍVÁS TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSÉRE

beadási határidő: 2020. május 20. 
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1886. május 1-jén chicagói munkás szakszervezetek 

sztrájkot hirdettek a nyolcórás munkaidő bevezetéséért, 

minek következtében összesen 11-en vesztették életüket 

az utcákon. A történelembe haymarketi zavargásként 

bevonult eseményre emlékezve határozták el az 

1889-es párizsi Internacionálén, hogy május elsejét a 

munkások emléknapjává teszik. Később ez a legnagyobb 

szocialista ünnep lett, a kommunista rendszerek bukása 

után viszont a munkavállalók szolidaritási napjaként 

tartják számon.

S annak ellenére, hogy maga az ünnep és annak tartalma 

sokat formálódott, szelídült, a „munka” szó semmit nem 

vesztett súlyosságából – amikor szóba kerül, a legtöbben 

még mindig valami nehézre, izzadtsággal járóra, 

szükséges rosszra gondolunk, amin túl kell esni ahhoz, 

hogy létezésünk biztonságban legyen. Nem véletlen, 

hogy egyik szinonimája a „kenyérkereset”…

Pilinszky János A munka dicsérete című írásában 

(1974) azt vallja, „Amikor dolgozom: belefeledkezem 

munkámba, és megfeledkezem magamról. […] 

ugyanez történik velünk, amikor szeretünk […] Munka 

és szeretet mélységesen rokon abban, hogy közben 

megfeledkezünk önmagunkról.” Egy évvel később pedig 

Csíkszentmihályi Mihály tudományos kutatásokkal 

alátámasztva írta le az ún. flow-élményt.

Hogy e tapasztalások képesek lesznek-e új tartalommal 

megtölteni a „munka” fogalmát, a jövő titka. Mi csupán 

arra tettünk ebben a lapszámban vállalást, hogy néhány 

szentendrei példán keresztül (ld. Nekem a munka, 

4. oldal, „Az életben maradás a cél”, 5. oldal, „A tartósan 

jó közérzetben hiszek”, 7. oldal, Interjú dr. Cseri Miklóssal, 

12. oldal) egy pillanatfelvételt készítsünk a helyzet 

jelen állásáról.

És Ön, kedves Olvasó, mit gondol minderről?

Milyen a viszonya Önnek a munkához?

Írjon nekünk, mert minden lapszámunkba válogatunk az 

önök leveleiből is!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„A munkás méhnek nincsen ideje búbánatra.”

William Blake
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Nekem a munka

Öröm, pénzkereset, hivatás, a kreativitás kifejeződése, szükséges rossz – a munka mindenkinek mást jelent. ezúttal arról kérdeztük 

szentendrei olvasóinkat, hogy milyen szerepet tölt be a munka az életükben, ők pedig immár negyedik alkalommal is az otthonukból 

válaszoltak.

Szeretem a munkámat, mert 

másoknak szerzek vele örömet. 

Egyedül dolgozom és próbálok 

mindig tökéletes munkát végez-

ni. Amikor kész vagyok, öröm-

mel nézek körbe, mert a két 

kezem nyoma mindenhol meg-

látszik. Nagyon korán kezdtem 

dolgozni, és megtanultam, mit 

jelent a kemény munka. Azt hi-

szem, az a fontos, hogy mindig a 

legtöbbet hozzuk ki magunkból, 

teljesen mindegy, hogy mivel 

foglalkozunk. Ha mi úgy érez-

zük, mindent megtettünk, amit 

lehet, akkor ezt a másik oldalon 

is értékelni fogják. Most örültem 

a kényszerpihenőnek, és néhány 

dolgon változtatok is a munká-

val kapcsolatban. Erre jó volt ez 

a karanténozás.

(Huba Mariann)

Egyik legkedvesebb szerzőm, 

Lénárd Sándor a Völgy a világ 

végén kötetében idézte egy 

dél-amerikai földműves böl-

csességét, ami szerint „ha a 

munka jó dolog volna, a gazda-

gok megtartották volna maguk-

nak”. Ez merőben ellentétes az-

zal a fiatal koromban még igen 

sokat idézett megállapítással, 

hogy a „munka nemesít”. Hol 

van hát az igazság? – hiszen 

nagyon kevesek engedhetik 

meg maguknak azt, hogy a 

napi betevő biztosításához ne 

végezzenek valamilyen munkát.

Visszagondolva az első (és egy-

ben utolsó) munkahelyemen, a 

Ferenczy Múzeumban eltöltött 

40 évemre, úgy gondolom, hogy 

ha visszaforgathatnám az időt, 

ma sem döntenék másképp. 

Néhány rövid, zűrös időszaktól 

eltekintve naponta hálát adtam 

a Teremtőnek, hogy ide vezetett 

Szentendrére, s azon belül is a 

múzeumba.

Egy jól működő múzeum az 

adott település felhalmozott 

értékeit – ha úgy tetszik: iden-

titását – „árulja”. Ezt nem lehet 

rutinszerűen művelni, képte-

lenség a napi 8 óra letelte után 

kilépni belőle! Így válhat szépen 

lassan a munka szenvedéllyé, 

amit azonban sajnos a család 

nagyon megérez: rendkívül to-

leráns társ és „edzett” gyerekek 

kellenek, akik elfogadják, hogy 

esetenként nem szabad sem a 

szombat, sem a vasárnap, ké-

sőn készül el az ebéd, mama 

este 10 után jön haza, vagy itt-

hon is a gép előtt ül. Cserébe 

viszont megkapjuk a lifelong 

learning – az egész életen át 

tartó tanulás – semmivel nem 

helyettesíthető intellektuális él-

ményét, mindennapos örömét, 

ami szerencsés esetben és némi 

kárpótlásként át is adható utó-

dainknak!

Mindig csodálkoztam azon, ha 

valamelyik kollégám új munka-

helyet keresett magának. Töb-

beknek a (valóban mindvégig 

alacsony) fizetés nem felelt meg. 

Mások – főként a rendszervál-

tás után –, még ha szerettek 

is a múzeumban dolgozni, a 

„versenyképesség” megőrzése 

érdekében váltottak, akár fog-

lalkozást is. Valószínűleg ma 

már ókonzervatív felfogás az, 

hogy ami egyszer bevált, azon 

nem kell feltétlenül változtatni, 

s az is, ha valaki nem akar az 

anyagiak vagy a pozíció szem-

pontjából mindenáron feljebb 

kerülni. A magyarázatot csak 

abban találom, hogy vannak 

még ezen a világon olyan sze-

rencsések, akik nem munkát, 

hanem életre szóló hivatást ta-

láltak maguknak.

Három és fél éve immár nyugdí-

jas (és jelenleg önkéntes karan-

ténba vonult) időmilliomosként 

és javíthatatlan optimistaként 

egy másik tapasztalatot is gyűj-

töttem: valamennyi munka, még 

a korábban „melléktevékeny-

ségként” végzett házimunka is 

tartogathat intellektuális élmé-

nyeket, minden csak hozzáállás 

kérdése! Manapság isteni új re-

cepteket tanulok és próbálok ki, 

ismerkedem a kovászolt kenyér-

sütés rejtelmeivel, de örömfor-

rás egy ragyogóan tiszta ablak 

vagy egy átalakítással felfris-

sített ruha, egy szépen kivasalt 

ágynemű is. És sajnálom minda-

zokat, akiknek mindebben nincs 

része, mert csak a dolgok rosz-

sz oldalát látják, vagy mert az 

ugyanazzal az erővel jókedvűen 

is elvégezhető tevékenységeket 

másokra hagyják.

(Krizbainé Szabó Éva)

Mit jelent számomra a munka? 

Sok mindent és még annál is 

többet… A munka segít a cél-

jaim elérésében. Munkának 

tekintem például a tanulást is. 

Jó befektetésnek a jövőbe. A 

fiammal még gyerekkorában 

tisztáztam, hogy az ő munkája 

a tanulás, az enyém az éppen 

aktuális munkahelyi munka, 

aminek eredményéből volt le-

hetőségünk utazgatni, klassz 

könyveket venni, kiállításokat 

látogatni stb. Többféle mun-

kakörben kipróbáltam magam 

az évek során: voltam a közok-

tatásban, államigazgatásban, 

magánszektorban, multinaci-

onális kereskedelemben, turiz-

musban… A munka mozgásban 

tartja a szellememet és a teste-

met. Ahhoz, hogy dolgozni tud-

jak, használnom kell a meglévő 

tudásomat és folyamatosan fej-

leszteni magamat. Ahhoz, hogy 

az agyam jól működjön, a fiziku-

momat is karban kell tartsam. 

A munka által kapcsolatokban 

élek. Kapcsolatok a kollégák-

kal, üzleti partnerekkel, tanítvá-

nyokkal, szülőkkel stb., amelyek 

baráti kapcsolatokká is válnak 

számos esetben. Lehet, hogy 

csak így egyszerűen a munka 

által élek? Néhányszor, ha nagy 

ritkán lottót veszek, elgondol-

kodom, hogy mi lenne, ha meg-

nyerném a főnyereményt. Az 

első gondolatom az, hogy nem 

fogok többet dolgozni… Aztán 

a második rögtön az, hogy de-

hogyisnem. A megnyert pénzt 

hasznos célokra fordítanám, 

amivel még több dolgom lenne, 

mint éppen jelenleg van.

(Tassi Nóra)
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„Az életben maradás a cél”
A lapszámunk témája apropóján felkerestünk néhány helyi 
vállalkozót és munkavállalót, hogy megkérdezzük tőlük, miként 
változott a helyzetük a járvány miatt, mik a terveik és mire 
számítanak a jövőben. 

Pék Mária 27 éve vezet egy ékszerboltot 

a Fő téren. Az üzlet február óta zárva tart, 

Szentendre olyan kihalt, mint még talán 

soha, az embereknek kisebb gondjuk is 

nagyobb annál, minthogy ékszereket ve-

gyenek. „Világviszonylatban leállt a szak-

ma, gyártás sincs, készítés sincs, megszűnt 

a befektetési arany gyártása is” – meséli 

Mária, akit arról faggatok, hogyan éli meg 

ezt a helyzetet. Saját megítélése szerint 

a helyzet sokkal durvább, mint a 2008-as 

válság alatt, ami jól látszik azon, hogy a 

valutaként kezelt arany ára hogyan alakul. 

„Egy jól szituált család évente egy-két al-

kalommal megengedhetett magának egy-

egy ékszert, idén ez biztos nem így lesz.”

Mária most különféle technikákat próbál-

gat, amíg várja, hogy újra induljon az élet. 

„A turisták eltűntek, a magyaroknak nincs 

pénze. 2008-ban öt évre dobta vissza az 

üzletet a válság, most bele sem merek 

gondolni, mi lesz. Az arany helyett most az 

ezüsttel kísérletezem, sokan a szakmából 

a bizsuhoz nyúlnak.” Az ezüst ugyan nem 

olyan értékes mint az arany, de az anyag-

költség a töredéke, így jobban megfizet-

hető lesz az emberek számára. Mária most 

kivár, de a kollégák közül van, aki takarítani 

ment, más fordítani, megint más bedol-

gozik valahol. Hogy ne legyen egyszerű 

az élet, Mária épp betegen fekszik otthon, 

a vírus miatt lemondták a rehabilitációt, 

a kezeléseket, mindent. Ennek ellenére 

optimista, reméli, hogy júniusban már ki 

tud nyitni.

Adorján Botond párhuzamosan két üz-

letágban is érintett, ő azon szerencsések 

közé tartozik, akiknek sok munkájuk van. 

A Rendestelek kertészeti fenntartásokat 

végez, amikor pedig nem kertészkedik, 

akkor biztosítási tanácsokat ad. „Azt gon-

doltam, hogy senki nem fog biztosítást 

kötni, hisz válság alatt mindenki csök-

kenti a költségeit, ehhez képest vannak 

biztosítás-típusok, amelyekre növekszik 

a kereslet. Egyrészt a jogvédelem-biz-

tosítások iránt érdeklődnek az emberek, 

másrészt az egészség-baleset témakör-

ben. Talán nem véletlenül, a hírek szerint 

soha annyi otthoni baleset nem volt, mint 

most. A vállalkozók pedig a telephelyeiket 

igyekeznek biztonságban tudni, ők ezért 

keresik a lehetőséget. „Na jó, a biztosítást 

még értem, de mi van a kertészkedéssel? 

Ha mindenki otthon ül, lehet füvet nyírni, 

nem kell hozzá segítség!” – jegyzem meg. 

Hamar kiderül, ez részben így van, más-

részt viszont nagyon nem. Azok, akik ki-

sebb kerttel rendelkeznek, inkább megcsi-

nálják, az egy-három napos munkák iránt 

viszont megnőtt a kereslet. A fűnyírásnak, 

metszéseknek és a hosszú tél utáni kert-

rendezésnek nem állnak neki az embe-

rek. Új szegmens a nyaralós kertek piaca, 

amelyek általában kicsik, de az emberek 

inkább otthon maradnak, és nem jönnek ki 

az agglomerációba emiatt. Ez a cégnek jó, 

mert biztosan nem fertőz meg senki senkit. 

„Ebben a helyzetben az ágdarálás, zöld-

hulladék-elszállítás nagyon megy, hisz a 

hulladékszolgálató a térségben nem szál-

lít, az emberek pedig megunják a zöldhul-

ladék bámulását. Ezért a legtöbb hasonló 

cég már csak 3-4 hétre tud munkát vállalni, 

annyi a megrendelés” – részletezi Botond a 

kertészeti munkák kulisszatitkait. Őt tehát 

nem érinti anyagi téren negatívan a jár-

vány, sőt úgy látja, hogy az otthoni mun-

kafolyamat-szervezés sokat ad neki. A 

Budapestre utazásokat is megússza most, 

így felszabadult egy csomó ideje, produk-

tívabbnak érzi magát. Ráadásul idén akarta 

abbahagyni a kertészeti munkát, ám most 

úgy látja, fontos, hogy több lábon álljon.

Ehhez képest más a helyzet a faiparban. 

Tischler Andor (a nevét kérésére megváltoz-

tattuk – a szerk.) kis asztalosműhelyt visz, 

most igyekszik beindítani a vállalkozását. 

„Engem a folyamatban lévő munkákkal 

kapcsolatban kerestek sokat az ügyfe-

leim a járvány kezdetekor, de nem azért 

hogy extrákat kérjenek, hanem azért, hogy 

lemondják őket. Azt látták, meg fog állni 

az élet, és attól féltek, felélik majd a tar-

talékaikat.” Volt olyan megrendelő, aki a 

kerti játszóteret szerette volna kipofozni, 

és Andor jutányos árat is adott, ám vissza-

mondták a munkát. Három héttel később 

viszont jelentkeztek, bár játszótér helyett 

konyhabútort, meg a kerti garnitúrát kel-

lett rendbe rakni. „Jelenleg stabilizálódni 

látszik a helyzet. De lehet, hogy azért tűnik 

így nekem, mert még csak most építem 

a vevőköröm, és nem estem el rengeteg 

megrendeléstől, annyi van, mint eddig is.”

Fotó: Medveczki Tamás
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„Gyere, gyere, épp fánkokat tesztelek. 

Londonban akar valaki üzletet nyitni” – 

mutat rá Szabadfi Szabolcs, a Panificio il 

Basilico tulajdonosa a pulton heverő, cso-

kival leöntött fánkokra. „Receptet árulsz, 

most, hogy nem lehettek nyitva rende-

sen?” – kérdezem kicsit megrökönyödve, 

bár tudom, hogy a vírus kreatív dolgokat 

hoz ki az emberekből. Kiderül, hogy de-

hogy, „csak úgy” segít. Aztán jön valaki, 

miközben beszélgetünk, ő Ausztráliában 

nyitna üzletet. Csak kapkodom a fejem, mi-

közben sorra érkeznek a vevők, az üzem-

ben pedig éppen kikerül néhány kenyér 

a kemencéből. „Életem legtöbb emailjét 

kellett húsvétkor feldolgozni, több mint 

4000 ember írt, hogy szeretne vásárolni 

tőlünk. 72 órán keresztül sütöttünk, plusz 

egy napot ráhúztunk, hogy kompenzáljuk 

a lemaradókat. Óriási szeretetet kaptunk 

azoktól, akik látták, hogy mennyit dol-

goztunk. Ez főleg annak fényében meg-

lepő, hogy előtte mutattam be, hogyan 

kell kalácsot készíteni” – meséli csillogó 

szemmel. „Az étterem óriási visszaesés-

sel indított, de szerencsére a pékségen 

alapul minden. A delikátrészünk mindig 

is megvolt, egy dolgot kellett megtenni: 

bővíteni. Így új termelők, új barátok jöttek” 

– mondja Szabolcs, aki szerint most őket 

kell megmenteni. „Ha a termelőket nem 

mentjük meg, a válság után óriási bajban 

leszünk, és nem fogunk tudni vásárolni 

tőlük. Most inkább többet áldozunk az 

alapanyagra, többet vásárolunk, és élet-

ben tartjuk a partnereinket.” A pékség 

gyorsan reagált a helyzetre, igyekeztek 

mindent beszerezni, hogy az embereknek 

ne kelljen sok helyen vásárolniuk. A piz-

za házhozszállítás viszont sokáig váratott 

magára, nem véletlenül. Szabolcs szerint 

nem lesz olyan a pizza, mire hazaér, mint a 

sütőből rögtön kikerülve. Végül engedett a 

nyomásnak, hogy ne kelljen elküldeni a 60 

alkalmazottból egyet sem. Igaz, most min-

denki mást csinál, mint korábban, van, aki 

futár lett, van, aki diszpécser. Az is gyorsan 

kiderült, az étlapra sincs szükség, inkább 

napi ajánlatot alkottak, és csökkentették a 

pizzák árát. „Most nem a fejlődésről, meg 

a beruházásokról szól a dolog, hanem 

az életben maradásról. Az összes bejö-

vő pénz az alapanyagra, rezsire és mun-

kabérre megy el. Normális vezetőként azt 

kell biztosítani, hogy stabilan működjön 

a cég” – magyarázza. Szabolcs számára 

nagy veszteség a vendéglátóhelyek be-

zárása, ugyanis számos helyre szállított 

péksüteményeket. Így újra kellett tervezni. 

„Az tud megmaradni, aki gyorsan tudott 

reagálni. Most egyébként több idő van 

művészkedni, szebben tudunk dekorálni, 

többet tudunk kísérletezni” – sorolja az 

előnyöket.

Szabolcs úgy ítéli meg, talán júniusban 

nyithatnak ki, és jövő év tavasza lesz az, 

amikor ott fognak tartani, mint most. És 

hogy mi a vírus előnye? „El lehet gondol-

kozni azon, hogy mit jelent az önellátás. Én 

vettem tyúkólat, építettem magaságyást, 

hogy legyen alapanyag az étteremben, 

ami 150 méterre van a házamtól. Ha nem is 

minden, de az alapanyag egy része onnan 

fog érkezni, már megérte.”

Nincs azonban azoknak se könnyű dolguk, 

akik az közszférában dolgoznak. Varga 

Teréz (nevét kérésére megváltoztattuk – a 

szerk.) és sok kollégája otthonról igyekszik 

megoldani azt, amit eddig hivatali körül-

mények között kellett. Bár a munkájához 

elég egy számítógép, mégsem olyan 

könnyű a helyzet. „Megszoktam, hogy át-

szaladok a kolléganőhöz, ha valamit meg 

akarok kérdezni. Most folyton telefoná-

lunk, egyáltalán nem lett gyorsabb vagy 

hatékonyabb a munka. A mi területünkön 

eddig nem létezett home-office, minden-

ki bejárt a hivatalba. Ehhez képest most 

mindent máshogy kell megszervezni, és 

ez egyáltalán nem könnyű. Persze az ál-

lam jó munkaadó, mert kirúgás nem na-

gyon van, szóval a munkahelyem biztos, 

de most előrehozzák a szabadságokat, és 

egyáltalán nem tudjuk, mi lesz a nyárral. 

Vélhetően egész végig dolgoznunk kell. 

Tehát engem személy szerint anyagilag 

nem viselt meg a járvány, de ha ügyfelek-

kel beszélek, akkor mindenki érezhetően 

feszültebb, idegesebb, amit valahol meg is 

értek, de ettől még nem könnyű elviselni.” 

Teréznek inkább gondot okoz a napi mun-

kabeosztása, a megszokott munkarend 

tartása, az ügyek kezelése. „Nem könnyű 

úgy dolgozni, ha közben két gyerek ugrál 

az emberen, ebédet követelnek, vagy ép-

pen unatkoznak” – meséli. „Sosem gon-

doltam, hogy ezt fogom mondani, de már 

szeretnék bejárni a munkahelyemre.”

Zimre Zsuzsa

Szabadfi Szabolcs

Fotó: Medveczki Tamás
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Az ember úgy képzeli, hogy az is ko la

pszi cho ló gus az az alkalmazott a suli

ban, ahová a tanárok küldik azt a gye

reket, akivel már nagyon nem bírnak, 

majd ezek a gyerekek flegmán, ölbe tett 

kézzel tudják le a szükséges beszélge

téseket.

Érdekes módon ez nem így van. Leg-

alábbis én a Petzeltben nem ezt tapasz-

talom. Az esetek döntő többségében 

már a folyosón kiabálnak nekem, hogy 

mikor jöhetnek hozzám, a „pszichonéni-

hez”, mert ez olyan különleges alkalom a 

számukra, amikor egy óra az életükben 

csak róluk szól. Ők beszélhetnek nekem 

bármiről, én pedig nem értékelek, nem 

minősítek, egyszerűen csak hallgatom 

őket, néha kérdezek, ők pedig töltőd-

nek. De természetesen nem mindig eny-

nyire „egyszerű” a munkám, mert akadnak 

olyan gyerekek is, akik akkora terheket 

cipelnek, amekkorával egy felnőtt sem 

biztos, hogy képes lenne megbirkózni.

vannak visszatérő témák, amikkel fel

keresik?

Amióta a pályán vagyok, túlnyomórészt 

tinédzserekkel foglalkoztam, és azt kell 

mondanom, ennek a kornak a problé-

mái – változzon bármennyire is a világ 

– mindig három alapvető kérdés köré 

rendeződnek: az identitáskeresés a kap-

csolataikban, a hivatáskeresés, valamint 

a szülőkről való leválás dilemmája. A ser-

dülőkor egy ún. normatív krízis, vagyis bár 

válság, de egy teljesen természetes álla-

pot, amelyen mindenki átmegy.

Hogyan tud segíteni nekik a hivatásuk 

keresésében?

Elég ritka az, amikor konkrétan emi-

att kopognának be hozzám, mert bár a 

Petzelt befogadó intézménynek számít, 

és sokan azért érkeznek hozzánk, mert 

máshová nem jutottak be, ahogyan a 

gyerekek elkezdik a szakképzést, hamar 

megértik, hogy érdemes be is fejezniük, 

mert a három év alatt megszerzett szak-

ma bármikor jól jöhet nekik. Ez a fajta 

jellegű tanácskérés sokkal inkább jel-

lemző a magánpraxisomban. Ilyenkor az 

a kiindulópont, hogy megnézzük, miben 

jó a gyerek, mik az erősségei, majd ezek 

– önismereti tesztek, kérdőívek, célzott 

kérdések általi – feltérképezése után arra 

a kérdésre keressük a választ, hogy mi 

az, amit a szíve szerint csinálna. Fordítva 

ugyanis nem jó! Hiszen hiába szeretne 

valaki balerina lenni, ha nem megfelelő 

a testalkata. Ha pedig megvan a listánk az 

erősségekről, ránézünk arra, hogy ezek-

hez milyen hivatások rendelhetők.

Ha viszont ilyen képletszerűen egyszerű 

az egész, akkor egy sokkal elégedettebb 

társadalomban kellene élnünk.

Sajnos mind a mai napig nagyon sok pá-

lyaválasztás bukik el ott, hogy a szülők 

azt mondják, „hát legyen az a gyerek, ami 

lenni szeretne”, avagy „legyen az, ami én 

nem lehettem”. Ám egyik esetben sem a 

reális cél kerül kitűzésre, ami kudarcok-

hoz fog vezetni.

tud ilyesmikről a szülőkkel is beszél

getni?

Felnőttek ritkábban fordulnak meg a 

praxisomban, jellemzően a gyerekeik 

révén, pedig fontos lenne mindenkinek 

tudni azt, hogy a család egy rendszer, 

minden egyes tagja eleme ennek a rend-

szernek, és ha az egyik meghibásodik, 

akkor az a nagy egész működését fogja 

megzavarni, avagy ha a rendszer rosszul 

működik, akkor az egyes személyeken is 

megjelenhetnek ennek a tünetei. Vagyis 

azt gondolom, hogy a szülő és a gyer-

mek elválaszthatatlan egységet képez 

a problémában, és így a megoldásban 

is. Ám nagy bátorság kell egy szülő ré-

széről, hogy ebbe beleálljon, ugyanis egy 

ilyen terápia során olyan dolgokra is rá 

kell néznie, olyan dolgokat is kell tudni 

mondania, amiket addig nem akart, mert 

kényelmetlennek, ne adj’isten félelme-

tesnek érzett.

fordulnake önhöz felnőttek a saját 

karrierjükkel, munkájukkal kapcsolatos 

dilemmákkal?

Alapvetően ami a pályánkkal kapcsolatos 

többségi dilemmáinkat illeti, azt gondo-

lom, megoldhatók pszichológus segítsé-

ge nélkül is. Akár egy munkaügyi központ 

is kellően felkészült ma arra, hogy trénin-

gek, tanácsadások útján közelebb vigyen 

bennünket a megfelelő munka, hivatás 

megtalálásához. És szerencsések va-

gyunk, mert Szentendrén működik járási 

munkaügyi kirendeltség. Ugyanakkor ma 

Magyarországon még sokszor sztárallűr-

nek számít, amikor valaki felnőtt fejjel vág 

karrierváltásba – ilyenkor azok a hangok 

erősek, hogy „Örülj, hogy van munkád, 

mert biztonságban vagy, van fizetésed, 

ne kényeskedj!”. Mégis, Csíkszentmihályi 

Mihály írásai nyomán már nálunk is köz-

tudatba került a „flow” kifejezés, ami azt 

az élményt jelenti, amikor élvezzük és át 

tudjuk adni magunkat annak, amit csiná-

lunk. És az is egyértelmű, hogy amit kínnal 

és keservvel végzünk, az nem hatékony.

vagyis érdemes addig keresnünk, amíg 

meg nem találjuk azt a tevékenységet, 

amiben ezt az élményt éljük át?

Én inkább az egyensúlyban hiszek. Nem 

létezik olyan munka, aminek ne lenne 

„nemszeretem” része. Óriási félreértés 

arra várni, hogy az életünk, a munkánk 

minden perce idilli hangulatban teljen. A 

flow élmény élvezetessé teszi az életet, 

de azért is meg kell dolgozni, és aztán 

az is természetes, ha elfáradunk. Nem 

szeretem a boldogság szót, mert meg-

foghatatlannak tartom. Helyette inkább 

a tartósan jó közérzetre való törekvést 

tartom reálisnak. Ez az, ami elérhető, sőt, 

amihez mindannyiunknak joga is van – 

ennek titka pedig a megfeszülés és az 

ellazulás közötti megfelelő arány meg-

tartása. Hogy mi a „megfelelő”, az egyéni 

és ezzel együtt önismereti kérdés, ezért a 

legfontosabb az, hogy fel tudjuk ismerni 

és merjük felvállalni a saját tempónkat.

-gs-

„A tartósan jó közérzetben hiszek”

Hogyan találjuk meg a számunkra megfelelő munkát? A pályaválasztás 
során felmerülő kérdésekről, az iskolapszichológusi feladatokról, valamint 
a család egységben való szemléletéről beszélgettünk Nánási Andrea 
szakpszichológussal, a Petzelt szakiskola „pszichonénijével”.

Névjegy

Nánási Andrea 1995-ben szerzett dip-

lomát az ELTE BTK pszichológia sza-

kán. Pályája elején dolgozott kutató 

pszichológusként, 1999-től főképp 

iskola- és családsegítő pszichológus-

ként Budapesten és Pomázon. 2019. 

január 1-jétől iskolapszichológusa 

a Petzelt József Szakközépiskola és 

Szakgimnáziumnak. Szentendrén él 19 

éves lányával és mérnök férjével.
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HelYszíNi BeJÁrÁs A DiCsőtelkekeN 

Drávucz Zsolt és Hernádi Krisztina Nóra 

képviselők április 30-án civilek megke-

resésére helyszíni bejárást tartottak az 

egykori Dicső-telkeken, hogy a jelzett 

esetleges környezetrombolás feltárását 

megkezdjék.

A Püspökmajor-lakótelep alatt húzó-

dó telkek ügye évek óta foglalkoztatja 

Szentendre lakóit. A Pomáz felé elterü-

lő, ún. Dicső-telkek az elmúlt években 

többször is gazdát cseréltek. Az egykori 

Natura 2000-es területet feltöltötték, és 

folyamatos építkezések zajlanak. A kü-

lönféle stílusban épült házak már most 

furcsa egyveleget alkotnak, de még szá-

mos ház számára van előkészítve hely. A 

problémát – a civilek jelzése nyomán – az 

jelenti, hogy az építtetők által megépí-

tendő út alatt kisebb források törnek fel, 

melyek a telkek alján álló kis vizes élő-

helybe folynak bele, a becslések szerint 

nagyságrendileg 300l/óra vízhozammal. 

Drávucz Zsolt, a városrész képviselője, a 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-

zottság elnöke, valamint Hernádi Krisztina 

Nóra, a bizottság alelnöke a bejelentés 

nyomán helyszínbejárást tartottak. Meg-

állapítást nyert, hogy a feltöltés nem csak 

földdel történt, sitt is nagy mennyiségben 

van jelen a talajon, de például előkerült 

régi csaptelep is a területen. A képviselők 

tájékoztatása szerint kezdeményezik a 

szentendrei főépítész bevonását, vala-

mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-

gatóságának megkeresését is. Drávucz 

folyamatosan figyelemmel kíséri az itt 

folyó munkálatokat, és dokumentálja a 

változásokat. Azt, hogy környezetvédelmi 

szempontból milyen lehetőségek vannak 

az önkormányzat kezében, azután lesz el-

dönthető, hogy az érintett szakértők meg-

ismerték a terveket, és megvizsgálták a 

helyszínt.

viDékeN eliNDUlt Az élet, NÁlUNk 

MéG NeM Az április 30-i kormányrendelet 

értelmében hazánk nagy részén enyhítet-

tek a szigorú korlátozásokon május 4-től. 

Vidéken már megnyithattak az éttermek, 

szállodák, kávézók teraszai, kerthelyisé-

gei, kinyithattak a strandok, a szabadtéri 

fürdők, az állatkertek, a szabadtéri múzeu-

mok. A szolgáltatások is korlátozások nél-

kül működhetnek, és a korábbi szabályok 

betartásával megtarthatóak a temetések, 

esküvők, istentiszteletek. A tömegközleke-

dési eszközökön és az üzletekben viszont 

mindenhol kötelező lesz maszkot viselni, 

és betartani a másfél méteres távolságot. 

Május végéig még biztosan folytatódik 

a digitális oktatás. A parkolás ingyenes 

marad az egész ország területén, és nem 

lehet rendezvényeket szervezni. Az eny-

hítések nem vonatkoznak városunkra és 

környékére a fertőzöttek magas száma 

miatt: a fővárosban és egész Pest megyé-

ben továbbra is érvényben marad a kijárási 

korlátozás.

MeGNYílt A szeNteNDrei éléstÁr 

Április 22-én nagy érdeklődés mellett 

nyitott a Szentendrei Éléstár, amelyet 

a Helyi Operatív Törzs és a Családse-

gítő kezdeményezésére hoztak létre 

a járványhelyzetben nélkülözők meg-

segítésére. Az Éléstár alapját a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat 150 ezer forint 

értékű adománya és Szentendre Város 

Önkormányzat induló, 500 ezer forintos 

támogatása adta. Magánszemélyek 130 

ezer forint értékben hoztak élelmiszert 

és tisztítószert az Éléstárba. Az első két 

nap szinte a teljes készletet kiosztották 

a rászoruló jelentkezők között, összesen 

84 csomag talált gazdára, 780 ezer Ft ér-

tékben. A harmadik napon a már újabb 

adományokkal kiegészült készletből 44 

csomagot osztottak ki, összesen 385 ezer 

forint értékben. A Szentendrei Éléstár 

teljes kapacitással működik a hét három 

napján, szerdától péntekig, 14-18 óráig. A 

készletek vészesen fogynak, ezért kérnek 

mindenkit, aki teheti, adakozzon!

MeGNYit A PiAC A tervek szerint – a jár-

ványhelyzet függvényében – május 9-én, 

szombaton megnyithat a Bükkös-parti 

piac, melynek feltétele a szigorú jár vány-

ügyi szabályok betartása.

részleGeseN MeGNYílik A HUl lA Dék

UD vAr A Városi Szolgáltató a felfüggesz-

tett szolgáltatásainak újraindítását tervezi: 

május 4-én megnyitják a hulladékudvart, 

ahova egyelőre csak a zöldhulladékot 

lehet vinni. A hulladék leadásához idő-

pontot kell foglalni a 06-20-440-5284-

es telefonszámon, mert egyszerre csak 

egy ügyfelet fogadnak, ami maximum két 

embert jelent, tehát egy segítő is mehet. 

A hulladékudvarba történő belépéskor 

kötelező a szájmaszk és kesztyű viselése. 

Az ingyenesen leadható éves maximális 

mennyiség 3 köbméter, ennél nagyobb 

mennyiséget fizetés ellenében sem vesz 

át a hulladékudvar. A cég vezetősége kér 

mindenkit, hogy pontosan érkezzenek az 

egyeztetett időpontban a torlódás elke-

rülése érdekében.

rOtArYADOMÁNY A Rotary Club Szent-

endre a koronavírus járvány nehézségei-

nek enyhítésére több mint egymillió forint 

értékben 800 KN95 FFP2 légzésvédelmi 

maszkot adományozott a szentendrei há-

ziorvosoknak és munkatársaiknak. Az ado-

mányt a háziorvosi rendelő udvarán adták 

át április 21-én.

HétvéGi lezÁrÁsOk Az április 25–26-i és 

a május 1–3-i hétvégén a korábbi rende-

letnek megfelelően a Belvárosba csak az 

arra jogosult szentendreiek hajthattak be 

gépkocsival, és csak a szentendrei kerék-

párosok használhatták a Duna-parti kerék-

párutat. A rendelet betartását a Szentend-

rei Rendészet munkatársai ellenőrizték.

fOrGAlOMkOrlÁtOzÁs A GYÖrGY Ut

CÁBAN Részleges hálózatcserét végez 

a DMRV április 30-tól egy hónapon át a 

György utcában, a Jobbágy és a József At-

tila utcák közötti, 250 méteres szakaszon. 

Az aktuális munkaterületen 7.00 és 17.00 

óra között korlátozzák a gépjármű-forgal-

mat. A kivitelezés a tervek szerint május 

31-én fejeződik be.

telefONOs CsAlÓk Telefonos csalók 

a Gondozási Központra hivatkozva pró-

bálnak az ellátottak otthonába bejutni, 

mondván, látogatóba jönnek, beszélgetni. 

A Gondozási Központ arra kéri az idősek és 

más ellátottak rokonait, ismerőseit, figyel-

meztessék a veszélyeztetetteket, ne en-

gedjenek ismeretleneket az otthonukba.

éles lőGYAkOrlAt A Magyar Honvéd-

ség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éles 

lőgyakorlatot tartanak május 12–13–14-én, 

19–20-án, valamint 27–28-án. Az érintett 

napokon a lőtér területére 06:00 órától 

24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes.

erDőGAzDÁlkODÁs A Pilisi PArker

DőBeN Az idei szezonban 550 hektár 

erdőt telepített a Pilisi Parkerdő Zrt., eb-

ből 10 hektárt az országfásítási program 

keretében. A társaság kezelésében lévő 

erdőket évente mintegy húszmilliónyian 

látogatják. A Pilis és a Visegrádi-hegység 

térségében a Szentendrei Erdészet Po-

mázon 21,3 hektár területű erdőt újított 

fel, ahol még a 2014-es decemberi ónos 

eső és jég okozott károkat. A főváros kör-

nyékén az erdők többségét természetes 

módon újítják meg, de csemeteültetés 

is történik. Ennek során arra törekszik az 

erdőgazdaság, hogy mindenhol őshonos 

fákból, több fafajból álló erdő jöjjön létre, 

mert az segíti az életképesebb erdei öko-

szisztéma létrejöttét.
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Melyek az újratervezés fő mozgatórugói?

A városunk profiljából – a kultúra és turiz-

mus – adódóan bennünket talán jobban 

érint a járványt kísérő gazdasági válság, 

hiszen pont ebben a két szektorban érez-

hető a legnagyobb visszaesés, és vár-

ható, hogy hosszabban elhúzódik majd 

az újjáépülés. Több olyan intézkedés 

meghozatalára volt/van szükség, ami 

nem csak az itt élők egészségét, szoci-

ális helyzetét védi, de segítséget nyújt a 

vendéglátásból, turizmusból élő polgár-

társainknak is.

Melyek azok a bevételek, amik kiesnek 

az elfogadott költségvetésből, és ezek

nek mekkora a mértéke?

A város saját bevételei több forrásból 

származnak. Egyrészt vannak a fontosabb 

helyi adók, amiket évente kétszer fizetünk 

meg (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, 

építményadó, magánszemélyek kommu-

nális adója, gépjárműadó). Ebből a for-

rásból – optimista becslés szerint – közel 

569 millió forinttal kevesebb realizálódik 

ebben az évben, mint a tervezett ösz-

szeg. Másrészt vannak az önkormányzat 

működési bevételei (közterületfoglalás, 

behajtási engedélyek, parkolási bevétel, 

helyiségek, területek bérleti díja, iskolai 

étkeztetés), amelyekből további 136 mil-

lió forintos kieséssel számolunk. Harmad-

részt van az önkormányzati ingatlanok el-

adásából tervezett bevétel, aminél csak a 

2020. március 31-éig realizált összeggel 

számolunk, így itt a kiesés további 348 

millió forint. Összességében – a jelen 

állás szerint – 1 milliárd 54 millió forint 

bevételkiesést kellene pótolni az eredeti 

előirányzatokhoz képest, ami riasztóan 

nagy szám a városunk költségvetésében, 

és ehhez hozzájönnek még a nem várt 

többletkiadások.

Melyek azok, amelyek állami döntés 

nyomán esnek ki, ezeknek mekkora 

mértéke?

A leginkább húsba vágó intézkedés eddig 

a gépjárműadó 100%-os elvonása volt, 

ami Szentendre esetében közel 119 millió 

forintot jelent, de a kormány is tisztában 

van azzal, hogy az általa elvont forrá-

sokon túl az önkormányzatok bevételei 

jelentősen visszaesnek. Nem véletlen, 

hogy egyre több cikket lehet olvasni 

az önkormányzatok várható likviditási 

gondjairól. Sajnálatos, de tény, hogy a 

kormány eddig nemhogy nem segíti az 

önkormányzatokat a járvány elleni véde-

kezésben, hanem nagy mértékben ró rá-

juk feladatokat, és von el tőlük pénzeket. 

A védekezéshez megtett intézkedések 

összes költségét nekünk kell kigazdál-

kodni a védőeszközök (maszkok, fertőt-

lenítők, tisztítószerek) beszerzésétől a 70 

éven felüli polgártársainknak az egyszeri 

meleg étel biztosításán át a város bizton-

ságos működtetéséig. A védekezésre és 

a rászorulók ellátásának többletkiadása-

ira elkülönítettünk egy 100 millió forintos 

válságkeretet is, amelyről csak reméljük, 

hogy az árvízi védekezéshez hasonlóan, 

tételes elszámolás után megtéríti a kor-

mány.

vane (lehete) terv ezek pótlására, 

avagy mely területeken jelenthet ez a 

kiesés változtatást az eredeti tervhez 

képest?

Az eddig kalkulált megtakarításoknál el-

sődleges szempont volt az önkormányza-

ti fenntartású cégeknél és intézmények-

nél dolgozók munkahelyének védelme, 

aminek köszönhetően eddig, a korona-

vírus járvány miatt kihirdetett vészhely-

zetben egyetlen álláshely megszünte-

tésére sem került sor. Mindezeken túl az 

intézkedések központi eleme a kiadások 

visszafogása, a nem feltétlenül szüksé-

ges beszerzések, felújítások leállítása 

mellett egy 5%-os költségcsökkentést is 

érvényesítettünk. Ezt az intézkedést ma-

gunkon, a képviselői tiszteletdíjakon, és a 

hivatal kiadásainak visszafogásán kezd-

tük el, de ki kellett terjesztenünk a már 

korábban említett 1 milliárdot meghaladó 

költségvetési hiány miatt az intézménye-

inkre is, óvodákra, bölcsődére, a Rendé-

szeti Igazgatóságunkra és a Hamvas Béla 

Pest Megyei Könyvtárra. Kezdeményez-

tük továbbá az önkormányzati tulajdonú 

cégek üzleti terveinek módosítását is, hi-

szen nagy részük nem működik jelenleg, 

így a tevékenységük kiesése miatt várha-

tó megtakarítás is (például Szentendrei 

Kulturális Központ nKft.). Összességében 

590 millió forintos kiadáscsökkentést ér-

tünk el az eddig meghozott döntésekkel. 

Ezek az intézkedések azonban még nem 

elegendők a kiesett bevételek pótlására, 

ezért továbbiak meghozatalára van szük-

ség, azzal pótolva a költségvetésben ke-

letkezett lyukat.

Ha visszaáll a régi kerékvágás, az újra

tervezés során melyek azok a területek, 

amelyek prioritást fognak (mindennek 

ellenére) élvezni, és mi az, amiről le kell 

mondanunk?

Bár a járványügyi helyzet mindent felülírt, 

bízunk benne, hogy érdemben elkezdő-

dik, megvalósul néhány eltervezett pro-

jekt. A már megnyert pályázati pénzek 

felhasználásán kívül egyértelműen az 

utak a fő prioritás. Szeretnénk, ha a 11-es 

főút modellezése, ha csökkentett keret-

ből is, de elindulna, ha folytatódnának az 

út-, parkoló- és járdaberuházások terve-

zései, ha tovább gyarapítanák a várost az 

1+1 programból megvalósuló beruházá-

sok. Az „utakon” kívül vannak olyan, a vá-

lasztási programunkban szereplő pontok, 

amelyek elindítását, ha kevesebből is, de 

el fogjuk kezdeni. Ilyen a közösségi ter-

vezés városunkra jellemző módszerének 

kialakítása, és a városrészi költségvetés 

rendszerének felállítása.

szolgálhate ez a helyzet bármilyen ta

nulságul a költségvetés jövőbeni terve

zésére?

A koronavírus-járvány minden család 

életét gyökerestől változtatta meg. De 

nemcsak a rosszat szabad látnunk, ha-

nem lehetőséget is egy másfajta élet-

re. Bár a jelenlegi állapot megoldandó 

feladatokkal teli, és a meghozott intéz-

kedések a mostani helyzet kezelését 

szolgálják, alapjaiban kell újra gondol-

nunk, hogy hogyan is lépjünk tovább. A 

város gazdálkodásának, működésének 

kialakításában – eltérően az eddigi szo-

kástól – minden felelősen gondolkodó 

szentendrei véleményére számítunk. A 

jövőben megreformáljuk a költségvetés 

megalkotásának folyamatát, és kikérjük 

a szentendreiek véleményét, mert mind-

annyian egy csónakban evezünk.

Szentendre város költségvetése 2.0

A kialakult járvány és annak gazdasági hatásai miatt sok más településhez 
hasonlóan Szentendre is módosítja a februárban elfogadott költségvetését. 
Magyar Juditot, a Jogi és Pénzügyi Bizottság elnökét kértük meg, hogy a 
számok tükrében mutassa be olvasóinknak a változásokat.
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Segítséget kérni nem szégyen, bátorság!

„Együtt vagyunk a bajban, és együtt is mászunk ki belőle” mottóval indul 
útjára az egyelőre még bejegyzés alatt álló Szentendreiek Egymásért 
Egyesület. Céljuk, hogy élelmiszeradományokkal segítsenek a járványhelyzet 
miatt külső támogatásra szoruló szentendreieken.

Baráti beszélgetéssel kezdődött

„A segíteni akarás egy baráti beszélgetés-

ből indult, április elején” – mondja Drexler 

Zsuzsi, az egyesület elnöke. – „Mester Pé-

terrel és Radványi Leventével beszélget-

tünk arról, hogy hány embert, családot fog 

ez a világjárvány nehéz helyzetbe sodor-

ni, és mi, helyi vállalkozók, lakosok, miben 

tudnánk segíteni nekik.”

Az ötletelést tettek követték. Már április 

10-én létrehoztak egy Facebook-cso-

portot Szentendreiek Egymásért néven, 

és közzétettek egy telefonszámot is, ahol 

a bajba jutottak segítséget tudnak kérni. 

Zsuzsi hangsúlyozza, hogy a segítségnyúj-

tás anonim módon történik, regisztráció 

vagy bármiféle nyilvántartás nélkül. Ezt 

azért tartják fontosnak, mert olyan embe-

rekről, családokról van szó, akik teljesen 

váratlanul, önhibájukon kívül veszítettek 

el mindennapi megélhetésüket, kerültek 

kilátástalan helyzetbe, és veszélyben van 

akár a mindennapi étkezés lehetősége is.

„Egyet kell a most bajba jutott embereknek 

megérteniük: ebben a helyzetben nincse-

nek egyedül. Segítséget kérni nem szé-

gyen, sőt, inkább bátorság! Együtt vagyunk 

a bajban, és együtt is mászunk ki belőle, 

ezért is választottuk ezt a mondatot egye-

sületünk mottójának” – mondja Zsuzsi.

A Szentendreiek Egymásért Egyesület je-

lenleg – a cikk megírása idején – bejegyzés 

alatt áll, még szükség van a polgármester 

jóváhagyására a névhasználathoz. Ha ez 

megtörténik, akkor tudnak bankszámlát 

nyitni, ahova a támogatók, akik szeretné-

nek bekapcsolódni az egyesület karitatív 

munkájába, készpénzt tudnak utalni.

Növekvő támogatói kör

„Örömmel mondhatom, hogy a támogató-

ink száma napról napra nő. Barátok, csa-

ládtagok, szomszédok, ismerős családok, 

helyi vállalkozók jelezték, hogy szeretné-

nek részt venni a munkákban, akár mele-

gétel-kiszállítással, akár az élelmiszercso-

magok összekészítésével, a fuvarozásával. 

Mi magunk is meglepődtünk, hogy milyen 

sokan érzik szívügyüknek a bajba jutottak 

megsegítését. Egyelőre tehát győzzük a 

feladatot. Az élelmiszercsomagokat a se-

gítőinkkel állítjuk össze, ebbe a munká-

ba bárki bekapcsolódhat” – magyarázza 

Zsuzsi.

Több helyi étterem és kifőzde is csatla-

kozott már hozzájuk. Nagy sikere van az 

éttermekkel közös kezdeményezésüknek, 

a „Szentendreiek Egymásért” pizzának. Aki 

az akcióhoz csatlakozott éttermektől, piz-

zériáktól rendel ilyen néven pizzát, az ket-

tőt fizet ki 2490 Ft-ért, de csak az egyiket 

kapja meg, a másikat egy rászorulónak ad-

ják. A kifőzdék pedig melegételt ajánlottak 

fel több családnak, amit a segítőik visznek 

ki a megadott címre.

Az egyesület különböző tartalmú és meny-

nyiségű élelmiszercsomagot állít össze. A 

tartalom attól függ, hogy hány személynek 

viszik, illetve, hogy van-e köztük gyermek. 

Friss gyümölcs mindig kerül a csomagba, 

sőt a születésnapos gyerekeket – egy helyi 

cukrász csapat felajánlásának köszönhe-

tően – meglepetés tortával köszöntik.

Nemrégiben közös rajzpályázatot is hirdet-

tek Szentendre Város Baleset-Megelőzési 

Bizottságával: általános iskolás gyerekeket 

kértek fel, hogy rajzolják le, hogyan hívnák 

fel a nagymamájuk, nagypapájuk figyel-

mét a közlekedési szabályok betartására. 

A beküldőket értékes nyereményekkel 

jutalmazzák majd.

Hosszú távra terveznek

Sok írás született már arról, hogy ez a várat-

lan és sokak számára egzisztenciális ösz-

szeomlást jelentő helyzet a negatívumok 

mellett milyen pozitív változást hozhat a 

későbbiekben számunkra. Lehet, hogy az 

életünket már nem onnan folytatjuk, ahol 

abbahagytuk. Talán sokan emlékezni fo-

gunk a „leckére”, és az újonnan kialakult 

jó szokásainkat megtartjuk. Példa erre az 

egyesület is, akik működésüket a járvány-

helyzet megszűnése után sem akarják fel-

függeszteni, mert szerintük mindig vannak, 

lesznek olyan szentendreiek, akik nehéz 

helyzetben élnek valamilyen ok miatt.

„Sokakban megfogalmazódhat a gondolat, 

hogy miért rakunk ebbe ennyi munkát, ener-

giát, mit nyerünk mi ebből. Amikor látjuk a 

gyermekek könnytől csillogó szemét, mikor 

okostelefont viszünk nekik, hogy megol-

dódjon az otthoni tanulásuk, vagy a kétgyer-

mekes család mosolyát, akik több hete nem 

jutottak gyümölcshöz, és most meglátják 

a gyümölcsökkel megrakott csomagot, az 

tényleg leírhatatlan. Sokkal többet kapunk 

mi ettől, mint valaha is gondoltuk volna, 

ezért folytatjuk a munkát a későbbiekben is” 

– zárta a beszélgetést az egyesület elnöke.

S mi, szentendrei lakosok drukkoljunk, 

hogy soha ne adják fel, és soha ne fogyja-

nak ki a támogatókból, mert a segítő ke-

zekre mindig szükség van.

- ne -

A rászorulók a „Szentendreiek Egymá-

sért” Facebook-csoportban kérhetnek 

segítséget, illetve a 06 30 328 4486 

telefonszámon.

Szentendreiek Egymásért Egyesület
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„Mindenkinek adni kéne, aki teheti”
soha nem láttam ennyi embert sorban állni a könyvtár előtt, mint most – gondolom 

magamban, miközben a PMkba tartok, hogy megnézzem az önkormányzat kezdeménye

zésére létrehozott szentendrei éléstárat, amely a hét három napján a rászorulókat segíti.

Az új kezdeményezés április utolsó he-

tében indult a bezárt könyvtár épületé-

ben. Az ajtóban rendészek állnak, ahogy 

odaérek, már nyomják is a fertőtlenítőt 

a kezemre. Az egyik oldalon beveszik az 

adományokat, a másikon pedig az összeál-

lított csomagokat lehet elvinni. A rendszer 

egyszerű, 5–10–15 ezer forintos dobozokat 

állítanak össze, a család létszámától füg-

gően. Ezt már Elek Zsófia, a polgármesteri 

kabinet vezetője mondja, akit arról kérde-

zek, mit is látunk pontosan. Az önkormány-

zat a közalapítványán keresztül, valamint a 

Máltai Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt és 

a Zöldségpláza ajánlott fel élelmiszereket 

a rászorulóknak, illetve a pomázi Marci bolt 

adományozott százezer forint értékben a 

családsegítő szakszolgálat jóvoltából.

Az első három napon 128 csomag talált gaz-

dára, melyet egy háttércsapat állít össze. 

Ők önkormányzati dolgozók, a családsegítő 

munkatársai, illetve a könyvtárból, a bölcső-

déből és az óvodákból is besegítenek azok, 

akiknek jelenleg nincs más dolguk.

A segítség híre az interneten is terjed, de 

plakátokon is hirdetik több helyen a vá-

rosban, valamint a családsegítő is jelzett 

a klienseinek. „Azt látjuk, hogy akik most 

kerültek nehéz helyzetbe, azok lassabban 

jönnek, nekik még kell egy kis idő. Vannak 

új arcok, olyanok jelennek meg, akik több-

gyerekesek, és elvesztették a munkájukat” 

– meséli Elek Zsófia.

Kéthetente lehet vinni egy csomagot, ezt 

egy kiskönyvben regisztrálják. Azoknak, 

akik nem tudnak személyesen eljönni va-

lami miatt, házhoz viszik a csomagot a csa-

ládsegítő és az önkéntesek bevonásával.

„A polgármester úr megkereste a helyi 

nagyobb élelmiszerboltokat, arra kérve 

őket, hogy lehetőségeik szerint járuljanak 

hozzá a csomagokhoz. Egy-két ígéretet 

már kaptunk. Valamint arra kértük őket, 

hogy ha van lehetőség helyben gyűjtésre 

– mint karácsony előtt –, akkor annak biz-

tosítsanak egy kis területet. Így akik nem 

jönnének el a könyvtárba, de szívesen se-

gítenének, azoknak is lehetőségük lesz rá. 

Ha erre igent mondanak a kérdéses üzle-

tek, akkor megszervezzük a járványügyi 

rendelkezéseknek megfelelően.”

Szerencsére sok magánszemély is hoz 

élelmiszereket, ezt regisztrálják, hogy fo-

lyamatosan nyomon lehessen követni, mi 

van fogyóban, mire van szükség. Általá-

ban 7-8 ember dolgozik a helyszínen, és 

még néhányan otthonról. „A családsegítő 

munkatársai szakmai tapasztalata és az 

érintettekkel való régebbre nyúló kap-

csolatrendszere óriási segítség nekünk, 

szervezőknek” – magyarázza Elek Zsófia.

A csomagokba maszkok is kerülnek, gyerek- 

és felnőttméretben egyaránt. A Pest Me-

gyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai 

ózonnal fertőtlenítették a textil- és egyszer 

használatos maszkokat, amelyet a szent-

endrei maszkvarró önkéntesektől kaptak, 

majd ezeket egyesével csomagolták.

Megállítok egy adományozót, hogy mi hoz-

ta őt ide. „Mi hozott ide? Az, hogy adni kell. 

Hisz mindenkinek adni kéne, aki teheti” – 

mondja szomorúan, majd int, és távozik.

- zzs -

Mit adhat le?

Tartós élelmiszert, édességet, tisztító-

szereket, higiéniai termékeket, WC-pa-

pírt kérnek adományként. A szervezők 

szívesen vennék, ha az adományozók 

nyugtát vagy számlát is tudnának mel-

lékelni az adományokhoz. Sajnos házi 

készítésű termékeket, mirelit árut, nyers 

húst nem tudnak fogadni. A Szentend-

rei Éléstár teljes kapacitással működik 

a hét három napján, szerdától pénte-

kig, 14-től 18 óráig. Mindezeken túl a 

város pénzadományokat is fogad a 

Szentendréért Közalapítvány bank-

számlaszámára: 11742087-20073857. 

Közleményként a „Koronavírus 2020”-

at kérik feltüntetni.

Endrei Judit jószolgálati nagykövet lett
szentendre város Önkormányzata endrei Juditot kérte fel a szentendréért közalapít

vány jószolgálati nagykövetének.

Miről szól pontosan az önkormányzat fel

kérése?

A város vezetése sokoldalúan kíván segít-

séget adni mindazoknak, akiknek a jár vány-

ügyi helyzet következtében szükségük 

van rá. A krízishelyzet okozta nehézségek 

enyhítését a közel húsz éve, erre a célra 

létrehozott Szentendréért Közalapítvány 

keretében kívánja megvalósítani, melynek 

kuratóriumi elnöke a mindenkori polgár-

mester. Most ennek a projektnek a nép-

szerűsítésére kértek fel, s már készítettünk 

is egy kisfilmet, amelyben igyekszem min-

denkit megszólítani, és a segítségnyújtásra 

biztatni. A pénzadományokat a Közalapít-

vány, az ételadományokat a nemrégiben 

létrehozott Szentendrei Éléstár fogadja.

Miért vállalta el a felkérést, miért érzi fon

tosnak ezt a tevékenységet?

46 éve élek Szentendrén, és mindig hála 

van szívemben, mert befogadott minket 

a város. A családommal és a húgommal 

tevékenyen részt vettünk a város kulturális 

életében: több műsort is idehoztam, illetve 

jó párat készítettünk is a városról. Éveken 

keresztül szerveztem a Skanzen Amfite-

átrum programjait, ami a városért, a vá-

rosnak szólt. Ha megtiszteltek azzal, hogy 

felkértek erre a feladatra, akkor ezt én is 

megtisztelőnek érzem, és örömmel állok 

a jó ügy mellé, hogy ily módon segítsek.

Mit gondol, hogyan tud segíteni?

Az elmúlt lassan 40-50 évem közönség 

előtt zajlott. Ha az én személyem nagyobb 

hangsúlyt ad egy jó ügynek, akkor miért ne 

élne a város ezzel a lehetőséggel? Nem 

ez az első alkalom, hogy jótékony célo-

kért dolgozom. Az Első Szentendrei Női 

Szalon Egyesület egyik alapítójaként a 

hölgyekkel karácsony idején nehézsorsú 

nagycsaládosoknak gyűjtünk adományo-

kat, és készítünk számukra csomagokat. 

A Közalapítvány tevékenységének előre 

mozdítása érdekében is sok elképzelé-

sünk, tervünk van, például hogy a járvány 

elmúltával kiket szólítsunk meg. Remélem, 

lesz eredménye annak, hogy engem vá-

lasztottak erre a feladatra.

Az Éléstár önkéntesei
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A Skanzenért érdemes egy életet áldozni

26 éve, 1994 óta vezeti a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, és idén, 63 
évesen pályázatával újabb öt évre nyerte el a főigazgatói kinevezést. Dr. Cseri 
Miklóssal az elért eredményekről, a jövőbeli tervekről és az önmegvalósításról 
beszélgettünk.

vane bármilyen jelentősége az intéz

ményvezetői pályázat megírásának ennyi 

év után, immár hatodik alkalommal, egy 

olyan intézmény vezetésére, amelynek a 

neve szorosan összekapcsolódik az öné

vel?

Hogyne lenne! Számomra minden egyes, 

ötévente megírt pályázat olyan, mint 

egy szamárvezető. Helyzetértékeléssel 

kezdek, majd arra alapozva tűzöm ki a 

következő öt év céljait. Mindennek követ-

keztében egy folytatólagos, de egyben 

koherens koncepció alakul ki.

Mi a jelenlegi kiindulópont?

Az Erdélyi tájegység. Ez az eddigi legna-

gyobb vállalkozásunk, ami több szem-

pontból is határkő lesz a múzeum tör-

ténetében. Egyrészt szimbolikus, hiszen 

a nemzeti összetartozás jelképe is lesz, 

másrészt a Skanzen ezáltal végérvénye-

sen kilép majd a kis-magyarországi te-

rületről. Harmadrészt az a tervünk, hogy 

egy központi program részeként, az állam 

által finanszírozottan általános- és közép-

iskolás diákok látogathassák majd ezt a 

tájegységet, mely programban ugyancsak 

egy régi álmot valósítunk meg azzal, hogy 

egy más típusú, aktív részvételre lehető-

séget adó múzeumélményt kínálunk majd 

nekik.

és miért lesz érdemes a felnőtteknek el

látogatniuk?

Azon túl, hogy értékmegőrző és érdekfe-

szítő lesz, ezúttal szeretnénk provokálni, 

közbeszédet formálni és vitát generálni. 

A történelem soha nem fehér, vagy feke-

te, mi pedig egy relatív gondolkodásba 

tervezzük bevonni majd az ide érkezőket, 

és egy teljesen új Erdélyképet adni. Míto-

szok fognak megdőlni, mert csak ezáltal 

lehetséges, hogy számtalan, tévképzet 

által generált társadalmi folyamat el-

kezdjen végre tisztulni és átformálódni. 

Természetesen, ha valaki Csaba királyfit, 

vagy a kalotaszegi hímzést keresi, meg 

fogja találni, ám minden egyes elemét a 

kiállításnak olyan értelmezési kontextusba 

fogjuk helyezni, ami a XXI. század embere 

számára is aktuális.

Mi ennek az időbeli ütemezése?

Az első ütemmel 2022 tavaszára kell ké-

szen lennünk, amely a várost és a falu egy 

részét jelenti, a teljes tájegység 2025-ben 

nyit majd. Több mint 140 épületről beszé-

lünk most, amely szám korábban három 

tájegységnek volt megfeleltethető. Erdély 

volt tehát a pályázatom alapja, de ezen túl 

válaszolnom kellett még arra az újfajta 

kihívásra, hogy miként látható el az ilyen 

szorosan ütemezett, nem kevés nyomást 

jelentő építkezések hatására háttérbe szo-

ruló múzeológusi háttérmunka, valamint 

arra, hogy miként készül fel a múzeum 

a 2019. december 19-e óta megszerzett 

nemzeti kultúrstratégiai intézmény sze-

repkörére.

1987 óta ön a skanzennek, a skanzenért 

dolgozik. soha nem unta, vagy érezte azt, 

hogy elég, belefáradt?

Külön kell választani a munkám eszmei 

és pszichikai részét. Eszmeileg sosem 

fáradtam el. Szerencsésnek mondhatom 

magam, mert az életem szerves része a 

Skanzen, ami gyakorlatilag azt jelenti, ha 

egy hétig nem vagyok benne, már érzem, 

hogy valami nem komfortos. Aztán per-

sze más ennek az intenzitása fiatalkorban, 

középkorban és egy lefelé menő korban 

– én most 63 múltam. Ami a munkám pszi-

chikai oldalát illeti, 2010-ben éltem meg 

a túlhajszoltságot. Lebetegedtem, és egy 

Az Erdélyi tájegység makettje I Fotó: Medveczki Tamás
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hónapig nyomtam az ágyat a Kútvölgyi-

ben, majd a János Kórházban. Senkihez 

sem voltam képes szólni, a lázam pedig 

naponta kétszer is felszökött 40 fok fölé. 

Az orvosok semmilyen szervi bajt nem 

találtak, aztán kinyitott az akkor épülő új 

tájegységünk, én pedig szinte abban a 

percben meggyógyultam. Mégis, ekkor 

éltem meg azt, hogy a dolgokat át kell 

értékelnem. Mintha egy startpisztoly 

dördült volna el, én pedig megértettem, 

hogy fel kell készülnöm arra, hogyan is 

fogok majd egy nap mindebből szép 

lassan, fokozatosan kivonulni. Illetve 

van még valami, aminek a fontosságára 

csak a korral jöttem rá, és az pedig az 

emberség a munkakapcsolatokban. Az 

elmúlt öt évben kezdett el igazán érde-

kelni, hogy mi történik a kollégáimmal. 

Addig mindig csak a feladatra koncent-

ráltam, aztán hirtelen ráébred az ember, 

hogy egyszer mindennek vége lesz, és 

nem szabad kimaradni már semmiből. És 

meg kell mondjam, egészen más minőség 

valakit úgy megkérni egy feladatra, hogy 

egyébként azt is megtudom, hogy mi van 

vele, vagy akár támaszt nyújtok neki, ha 

gondja van.

Mit ad önnek a skanzen?

Azt, ami minden ember számára fontos, az 

önmegvalósítás lehetőségét. A Skanzen 

számomra egy meseszerű játéktér, ahol 

az eredmények kézzel foghatóak és napról 

napra követhetőek. Magamat látom benne, 

és a magam kiteljesedését élem meg itt. 

Reggelente bejövök, az ablakból látom, 

hogy 20, 40, 50 centit emelkedett egy ki-

vitelezés alatt álló épület fala, vagy már be 

van vakolva, én pedig azt érzem, hogy amit 

az irodában megcsináltunk, annak másnap 

szemmel látható eredménye van, vagy-

is nyomot hagyok magam után. Tudja, a 

teljesítmény iránti vágy, hogy bizonyítsak, 

gyerekkorom óta elkísér. Tisztában vagyok 

vele, hogy mindez az elsőgenerációs ér-

telmiségi létemből fakad, ugyanis emiatt 

Miskolcon, majd Sárospatakon is gyakran 

éreztem azt, hogy hendikeppel indulok. 

Mindez azonban nem nyomott agyon, és 

soha nem is frusztrált, viszont egy „csak 

azért is megmutatom” attitűdöt váltott ki 

belőlem.

tud rá példát mondani?

Erősen meghatározta a Skanzenhez való 

hozzáállásomat az az 1987-es élmény, ami-

kor ideérkezésemkor Bandi [Füzes Endre, a 

Skanzen egykori főigazgatója] elhatározta, 

hogy a múzeum húszéves évfordulója alkal-

mából egy konferenciát rendez. Ki is küldtük 

annak rendje-módja szerint a meghívókat a 

néprajztudomány akkori meghatározó alak-

jainak, melyekre azonban egyetlen válasz 

sem érkezett. Éreztem, hogy ők annyit gon-

dolnak rólunk, hogy „ja, az a kis falumúzeum 

Szentendre határában, ahol elég jó lángost 

lehet enni”, és ez rettenetesen felbőszített. 

Aztán a másik ilyen impulzus 1994-ben ért. A 

főigazgató nem tudott elmenni egy államtit-

kár által vezetett megbeszélésre, amelynek 

a világkiállításra és a millecentenáriumra 

való múzeumi felkészülés volt a témája. 

Minden intézménynek prezentálnia kellett 

a terveit, ám a többiek elég félvállról vették 

az egészet, és csak én tudtam konkrét el-

képzeléseket, és hozzá egy 46 millió forint-

nyi támogatási összeget felvázolni. Erre az 

államtitkár rá is bólintott, de még haza sem 

értem, a „nagyfőnökök” már hívták a Ban-

dit, hogy állítsa le ezt a gyereket. Ő pedig 

bevállalta, hogy maradunk a többi múze-

um mellett a másodvonalban. Mondanom 

sem kell, hogy elég nehezen tudtam ezt 

elfogadni. Ugyanakkor azt gondolom, ezek 

a tapasztalatok is kellettek nekem ahhoz, 

hogy ma már senki ne kérdőjelezhesse meg 

a Skanzen helyét és a szerepét a nemzeti 

kultúrstratégiai intézmények között.

Ön külön tudja választani a munkát, a hi

vatást és a hobbit az életében?

Nem. Ezek az esetemben teljesen egybe-

forrnak. Ahogyan mondtam, itt egy olyan 

varázslatos játszóteret találtam, ahol ha 

sétálni szeretnék, megtehetem, ha kétkezi 

munkára vágynék, beállhatok meszelni, ha 

pedig „játszanék”, akkor szabadon ötletel-

hetek azon, hogy mi mást lehetne még itt 

megvalósítani. Ami pedig a hivatást illeti 

– ezt gyakran megfogalmaztam már –, a 

Skanzen megvalósulása számomra egy 

olyan álom, amelyért érdemesnek tartok 

egy életet áldozni.

- gs -

Családtörténetek 1920–2020
A Szentendrei Kulturális Központ felhívást 

tesz közzé szentendreieknek a Nemzeti 

Összetartozás Éve 2020 alkalmából. Olyan 

családfotókat, tárgyi relikviákat, levele-

ket várunk, melyekhez családi történe-

tek kapcsolódnak, feltárva az 1920. június 

4-én aláírt trianoni szerződés hatását 100 

év távlatából.

A családtörténetek online a Szentendre 

és Vidéke „A nemzeti összetartozás éve 

2020” aloldalán jelennek meg, illetve a 

SzeVi tematikus lapszámában nyomta-

tásban is olvasható egy válogatás a beér-

kezett anyagokból. A történeteket június 

4-től tesszük közzé a szevi.hu oldalon.

A képeket, történeteket a szentendre.

trianon@gmail.com címre várjuk. Azok 

jelentkezését is várjuk, akik jobban sze-

retnék szóban elmondani a történeteket. 

Segítünk formába önteni! Küldjön telefon-

számot a fenti címre, és visszahívjuk!

Dr. Cseri Miklós I Fotó: Medveczki Tamás
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Ferenczy Noémi, az alkotóművész és a munka
Ferenczy Noémi édesapjától, a nagybányai 

művésztelep vezető mesterétől, Ferenczy 

Károlytól örökölte, a befelé koncentráló, 

mindent a művészetnek alárendelő élet-

szemléletet, és szinte a végső határáig 

feszítve állította fel ennek modelljét. Min-

den zavaró, külső tényezőtől fokozatosan 

megszabadult: hat év házasság után elvált 

férjétől, gyermekei nem születtek, barátait 

is csak azért fogadta, hogy a társasági élet-

től ne szakadjon el teljesen, és a harmin-

cas években visszatekintve addigi életére, 

maga is úgy látta, hogy a húszas években 

kezd számára kizárólagosan fontossá és 

elsődlegessé válni a munka. Az 1933-ban 

megfogalmazott önéletrajzi írásában még 

nehézkesen önti formába azt a megállás 

nélküli alkotómunka iránti egyre erősebb 

szenvedélyét, amely már nem okoz lelkiis-

meret-furdalást számára. 1937-ben azon-

ban kertelés nélkül összegez: „Teljes ma-

gányban szeretnék élni. Sok drága energiát 

pazarolok arra, hogy sikerüljön megőriznem 

magányomat. Az életem úgy ki van töltve, 

hogy semmi sem fér már bele…”

Édesapjához hasonlóan vallotta a folyama-

tos, mindennapi alkotás szükségét, nem 

értett egyet azokkal a művészekkel, akik 

az inspirációra vártak, és annak birtoká-

ban tudták csak elképzelni a termékeny 

munkát. Hétköznapi rutinját is 

ez alapján alakította ki. Ha te-

hette, reggel 7–8 óra körül már 

szövőszéke vagy munkaaszta-

la mellett ült, délben egy rövid 

ebédelés idejére megszakítot-

ta munkáját, majd újra dolgozni 

kezdett, és évszaktól függően 

télen 4, nyáron 6 órakor hagy-

ta abba az alkotást. Egy-egy 

művét hat-nyolc hónapon ke-

resztül szőtte, de legnagyobb 

munkájának, a Szent István-kár-

pitnak az elkészítése közel egy 

évig tartott.

Méltatói gyakran láttak összefüggést a 

munka iránti elhivatottsága, a középkori 

alkotókéhoz hasonló alázata, és a kárpitszö-

vés időigényes, fokozott koncentrációt 

igénylő gyakorlata között. Ferenczy Noémi 

európai viszonylatban szinte egyedülállóan 

szakított azzal a megszokott felfogással, 

hogy a kárpitszövésnél kizárólag a terve-

zést tekintették a művész feladatának, és a 

szövést kézművesekre bízták. Saját kezűleg 

szőtte a saját maga által tervezett kompozí-

ciókat. Egy-egy általa elképzelt alkotáshoz 

nagyszámú előtanulmányt, kisebb méretű 

színvázlatot, ceruzarajzot készített. Minden 

újabb variációt külön lapon rögzített, így 

téve lehetővé, hogy egymáshoz hasonlítva 

azokat, a végleges megoldást kiválassza. A 

kiérlelt kompozíciót a szövött falikárpittal 

teljesen megegyező méretű színes karton-

ban összegezte. Egy-egy saját szövésű kár-

pithoz gyakran nyolc-tíz színvázlat, négy-öt 

ceruzarajz és két karton is tartozhatott.

Ferenczy Noémi az alkotás folyamatában 

mindvégig fenntartotta magának annak le-

hetőségét, hogy szövés közben is változtat-

hasson az eredeti tervhez képest, és ezen 

a ponton került szembe a munkásságáról 

szóló monográfia szerzőjének, a nemzetközi 

tekintélyű művészettörténésznek, Tolnay 

Károlynak a kárpitteóriájával, amely szerint 

a kompozíció már nem módosul a szövés 

során. Ezzel ellentétben Ferenczy Noémi 

mindig fontosnak tartotta leszögezni azt, 

hogy szövés közben a művész újra átéli és 

újra alkotja a művet, és minden elővázlat 

csak a gondolkodást segíti elő.

Az 1920-as évek végéig Ferenczy Noémi 

művészetében az ember és a természet 

közötti harmonikus összetartozást hirdető 

alkotásokon a létezés szellemi, lelki való-

ságára került a hangsúly, de ezzel párhu-

zamosan megjelent a lét fizikai oldalának 

kiemelése is, ami a munkájában elmélye-

dő dolgozó ember ábrázolásához vezetett. 

Ferenczy Noémi számára azonban nem az 

erőt igénylő fizikai, hanem a lelket felemelő 

munka vált fontossá. Az 1929-ig Nagybá-

nyán alkotó művész a paradicsomi táj igéző 

szépsége mellett észrevette a munkájuk 

révén a természettel kapcsolatba kerülő 

embereket, a fahordót, a rőzsehordót, az 

ugartörőt. Egy idő múlva nemcsak a termé-

szet gondozóit és ápolóit, hanem a másik 

emberért tevékenykedőt látta bennük: a 

pék, a házépítő figurái mellett ezért sze-

repelnek egymás melletti és alatti sorban 

munkájuk eredményei.

Az 1951-től az Iparművészeti Főiskolán 

tanító Ferenczy Noémi szemléletét tanít-

ványainak is átadta, akik hozzá hasonlóan 

vallották, hogy a munka az első, minden 

más csak azután következik. Ferenczy No-

émi harminchat éves korában, 1926-ban, 

alkotómunkájának és erejének 

teljében szenvedéllyel nyi-

latkozott arról, hogy életének 

utolsó leheletéig alkotni akar. 

A sors kegyes volt hozzá, aka-

rata beteljesedett. Amíg tudott, 

a legutolsó, Hazatérő lányok 

című művén dolgozott, amely-

nek leszövéséből már csak pár 

centi maradt hátra, amikor 1957 

decemberében elhunyt. Végül 

két tanítványa fejezte be a kár-

pitját, és ők vágták le a szövő-

székről.

Bodonyi Emőke

Ferenczy Noémi: Ülő szövőnő, 1934
gouache, zsírpapír, 284 × 256 mm

© Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre,
fotó: Deim Balázs

Ferenczy Noémi: Öntöző nő, 1934
gouache, karton, 1390 × 1320 mm

© Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre,
fotó: Deim Balázs

Ferenczy Noémi: Házépítő, 1933
gyapjú, gobelin technikával szövött falikárpit

55 × 60 cm
© magántulajdon, fotó: Deim Balázs

Ferenczy Noémi: Fahordók, 1932, gouache, karton, 1160 × 1170 mm
© Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, fotó: Deim Balázs
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A kultszerenád ötletét az adta, hogy bár 

sokan kapcsolódnak a világhálóra, nem 

mindenki van jelen az online térben, és ha 

mégis, akkor is egészen mást jelent élőben 

nézni egy koncertet, mint egy képernyő 

előtt. így aztán – szigorúan betartva a jár

ványügyi intézkedéseket – szombatonként 

fiatal szentendrei zenészek lépnek fel egy

egy helyi lakóközösség erkélyei alatt.

Szombat 17 óra. A Püspökmajorban a le-

zárt kültéri workout pálya körül emberek 

állnak. Két kisgyerek szaladgál. A füvön 

egy lány sanzont énekel. Az ég ragyog, süt 

a nap, nehéz elhinni, hogy miben élünk. 

Csak onnan látszik, hogy valami megvál-

tozott, hogy szinte mindenkin maszk van. 

A zene szól, az erkélyekről és ablakokból 

ki-kinéznek az emberek. A zene látható-

an nagy örömöt okoz a hallgatóságnak, 

de még a kisboltba menők is megállnak, 

belehallgatnak a koncertbe. A Sillage de 

Piaf formációhoz az előadás után többen 

odamennek, köszönetet mondanak, gra-

tulálnak. Mi is oda megyünk, megtudni, 

hogy milyen volt ebben a furcsa miliőben 

fellépni Orbán Borinak és Makk Andrisnak.

„Egészen más egy ilyen koncert, mintha 

sokan hallgatnának. Egyrészt nincs akkora 

nyomás, viszont ezzel együtt akkora mo-

tiváció sem, legalábbis ilyenkor ezt nem 

érzem” – magyarázza András, a gitáros. „Ez 

lelkileg skizoid helyzet, hisz kevesen van-

nak, és messze tőlünk. Olyan érzés, mint-

ha kiülnénk a parkba zenélni kicsit. Kijön 

belőlünk egy addig elnyomott érzés, amit 

végre ki lehet adni, és a zenébe önteni.” 

Nem csak érzelmileg nehéz a helyzet, gaz-

daságilag is ellehetetlenültek a zenészek. 

Szerencsére Bori és Andris megoldják – 

Bori a szüleivel él, Andris pedig gyorsan 

reagált, és eredeti szakmájából kifolyólag 

lakatos- és kerti munkákat vállal az online 

gitártanítás mellett. A páros elnézést kér, 

és pakolni kezd, ma még van egy másik 

fellépésük a lakótelep másik felén.

Így a közönséget faggatom, ők mit gon-

dolnak a koncertről. „Most szálltam ki a 

kocsiból, és akkor jutott eszembe, hogy 

meg akartam hallgatni őket, csak elfelej-

tettem” – mondja egy 35 körüli férfi. „Az öt-

let remek, mindenkinek szüksége van egy 

kis lazulásra.” Más arról beszél, mennyit 

adhat az embernek a zene. „Én egyedül 

vagyok, nem nagyon mozdulok ki, csak a 

boltba megyek, így nagy örömet jelentett, 

hogy hallottam zenélni a fiatalokat. A rádió 

egész nap szól nálam, de az nem ilyen” – 

meséli egy idősebb hölgy.

Van azonban olyan is, aki nem teljesen 

elégedett. „Nem arról van szó, hogy min-

denkinek otthon kéne maradni? Idejönnek 

az emberek, és az nem jó.” Közbevetem, 

hogy láthatóan mindenki távolságot tart, 

jóval többet, mint másfél méter, és masz-

kot is viselnek, de az úr így sem elégedett. 

Legyint egyet, és a bolt felé indul.

Szerencsére a többieknek nincs ilyen 

gondjuk, ketten is említik, hogy mennyire 

sokat ad egy ilyen helyzetben a zene. „Nem 

véletlenül zenélnek Olaszországban is, az 

embereknek segít kibírni ezt az egészet. 

Most már hat hete ül otthon Magyarország 

nagy része, és ki tudja meddig tart még 

a bezártság. Ennyi kell, és kész” – véli a 

többség.

És aki ezzel egyetért, a szentendreprog-

ram.hu-ra kattintva talál további informá-

ciókat a helyszínekről és fellépőkről. Ha 

pedig éppen nem az önök erkélye alatt 

szól a zene, a szerenádokat a Szentendrei 

Kulturális Központ Facebook oldalán élő-

ben közvetíti.

-zzs-

Piaf a Püspökmajor-lakótelepen

Az ember alkalmazkodik, és jöhet bármi, ha a régi nem működik, új utakat 
keres. Így tett a Szentendrei Kulturális Központ is, amikor számtalan 
programja elmaradása után is úgy döntött, nem ül ölbe tett kézzel, hanem 
koncertet szervez.

Sillage de Piaf I Fotó: Balázs József

Makk András és Orbán Bori I Fotó: Balázs József
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Föld napi pályázat
2020. április 22-én a Föld napja 50. évfordulóját ünneplik világ-

szerte. Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése, 

erre hívja fel a figyelmet a világméretű kezdeményezés, mely-

nek kiemelt témája maradt a biológiai sokféleség megőrzése, a 

hulladék csökkentése, az állat- és növényvilág védelme, a túlfo-

gyasztás mérséklése.

(Mit tehetsz? Sokat. Zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj ha-

szonnövényeket, komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, ne vá-

sárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts környezetbarát 

szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb 

állatit… ajándék a környezetnek, egészségednek. Minden héten).

Szentendre Város Önkormányzata a jeles nap alkalmából pályáza-

tot hirdet a természet- és környezetvédelem jegyében, melynek 

keretein belül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egyénileg, 

apró lépésekkel, saját környezetünk megóvásával, fejlesztésével 

mi magunk is mennyit tehetünk az élővilág megóvása érdekében.

A pályázaton fényképek beküldésével lehet részt venni, az alábbi 

kategóriákban:

1. Szentendrei ingatlan és/vagy ingatlan előtti közterület rende-

zése – előtte és utána készített fényképekkel (pl.: kertrendezés, 

hulladékgyűjtés, ároktakarítás, madárbarát-, sünbarát kert ki-

alakítása stb.)

2. Lakótelepi erkély/ablak (pl.: növénytelepítés, virágládák beül-

tetése, madáretető kihelyezés stb.)

3. Saját otthonunkban elkészíthető tárgyak (akár újrahasznosítás-

sal) pl.: házi komposztáló, madáretető, madárodú, esővízgyűjtő, 

rovarhotel stb.

A pályaművek elkészítése:

A pályázatra egy pályázó a témához kapcsolódó minimum 2 db és 

maximum 6 db digitális vagy digitalizált JPEG formátumú képpel 

pályázhat.

Jelentkezés:

A pályázaton való részvétel feltétele az online pályázati űrlap 

kitöltése, illetve a fényképek feltöltése ezen űrlapon keresztül 

Az űrlap kitölthető a www.szentendre.hu oldalon.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 24.

Pályázatok értékelése: Az alkotásokat kategóriánként értékeljük 

és jutalmazzuk.

A legsikeresebb művek alkotóit vásárlási utalványokkal jutalmaz-

zuk. Minden pályázati kategóriában az 1-3. helyezettet díjazzuk.

I. helyezett: 50 000 Ft értékű utalvány

II. helyezett: 30 000 Ft értékű utalvány

III. helyezett: 15 000 Ft értékű utalvány

A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.

Pályázati feltételek:

Az alkotásokból a pályázat kiírói kiállítást rendezhetnek. A pályá-

zati anyag beküldésével a pályázó vagy törvényes képviselője 

elfogadja a pályázat feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a 

rendezők a pályázattal kapcsolatos elektronikus és nyomtatott 

publikációkban képeiket térítésmentesen használják az alkotó 

nevének feltüntetésével.

A pályázaton kategóriától függően szentendrén található in

gatlannal, illetve erkéllyel lehet nevezni.

Hasznos weboldalak:

www.mme.hu/madarbarat_kert_program

www.mme.hu/etetokeszites

www.mme.hu/oduk_es_koltoladak

www.sunbarat.hu/sunbarat-kert/

Hangos Hétfő – zöld mesék

A szentendrei teátrum és a Magyar Madártani és termé

szetvédelmi egyesület (MMe) „zöldegyüttműködésében” 

április 27től különleges mesesorozat indult az éterben Han

gos Hétfő címmel. A kedves, ismeretterjesztő online mesék 

a természet szeretetére és tiszteletére tanítanak. Az első 

Hangos Hétfő meséjét lovranits Júlia villő írta, a történetet 

Nagy Dániel viktor mondja el, aki a tervek szerint hamarosan 

az egyik bemutató főszerepét játssza a teátrum színpadán.

A jelenlegi helyzet komoly fi-

gyelmeztetés mindenki szá-

mára, hogy a jövő már nem 

folytatható ugyanabban a 

mederben, ahogy eddig. A 

„karantén-lét” pozitív hoza-

déka, hogy pár pillanatra fellélegezhetett Földünk, s erre a 

veszélyhelyzet elmúltával is emlékeznünk kell. A Szentendrei 

Teátrum idén már csatlakozott a „zöld színházi program”-hoz 

is, amely ösztönzi a színházi közösségeket és támogatóikat 

a környezetkímélőbb, fenntarthatóbb gyakorlatok elfoga-

dására. A Szentendrei Teátrum kiemelten fontosnak tartja a 

„zöld-együttműködés” üzenetét, és a továbbiakban is keresi 

a környezettudatos megoldásokat. A Hangos Hétfő meséjé-

nek szereplői: a vörösbegy, az ökörszem mellett a Szentendrei 

Teátrum logómadárkája is feltűnik, s mellettük a történetet 

illusztráló képeken keresztül megismerhetik a gyerekek, hogy 

milyen a tajtékos kabóca, a pirókegér, a cickafark, a szarkaláb, 

a kányazsombor vagy a turbolya. Az Alíz Kertországban című 

mese arra tanít, a természetet nem formálhatjuk a végletekig 

a magunk kedvére, tisztelni és védeni kell.

A mesevideókat Benedek Veronika szerkesztésében a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület YouTube csator-

náján, az MME és a Szentendrei Teátrum Facebook-oldalán 

láthatjuk-hallhatjuk.

plakat.indd   1 2020. 04. 18.   19:28:32
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Karantén, rosszízű szó. Betegség, bezárt-

ság, félelem képzete járul hozzá. De le-

het másképp is felfogni. Úgy, hogy ez egy 

ajándékba kapott idő, amit értelmesen is 

fel lehet használni. Olvasás, sport, kreati-

vitás, tanulás.

A harminc éve működő galériánkat a Ber-

csényi utcában bezártuk, de rövid időn be-

lül felismertük, hogy rendszert kell vinni a 

megváltozott otthoni életünkbe. A felesé-

gemmel listát készítünk, aminek alapján 

minden nap sorra vesszük a házban és a 

kertben elvégzendőket, és azokat délig el 

is látjuk. Mindennapi munkám része egy 

könyv szerkesztése is, Szentendrei Szép-

mesterségek a címe, és magas szinten 

űzött kétkezi munkákról szól, amelyben 

harminc résztvevő 8-8 oldalon, és egy vi-

deón mutatja be a mesterségét.

A délután végre lehetőséget ad az olva-

sásra. Mint mindenkinél, nálunk is szám-

talan olyan könyv van, amit régen vettem 

kézbe, és most örömmel olvastam újra. Így 

például a Gondolat kiadónál 1970-ben a Vi-

lágjárók sorozatban megjelent Vitorlással 

a világ körül című könyvet. Ez a történet 

ihlette meg Fa Nándort is – aki egyébként 

székesfehérvári lévén a földim –, hogy 

életét a vitorlázásnak szentelje. Nagyjá-

ból egy időben olvashattuk, és bár engem 

is lelkesített – Nándor meg is csinálta. A 

könyv Lord Francis Chichester kalandjá-

ról szól, aki szólóvitorlázva kerülte meg 

a Földet. Minden oldala izgalmas, nem 

véletlenül gyújtotta és gyújtja fel mind a 

mai napig több száz fiatal képzeletét, s ha 

mi nem is válunk ekkora kalandorrá, ta-

nulságos a mű, hiszen egy olyan emberről 

szól, aki megvalósította élete nagy álmát. 

Valljuk be, nekünk is van.

Elmaradt Vajda Júlia kiállítása Pozsony-

ban, ami márciusban nyílott volna egy év 

előkészítés után. Ezért úgy döntöttem, a 

Facebook oldalamon 365 napon át min-

den nap egy Vajda Júlia művet teszek fel, 

kis magyarázószövegekkel, hogy minél 

többen megismerjék ezt a zseniális élet-

művet.

Júlia önarcképe ikonszerű, ugyanakkor 

pontosan adja át lénye alapvető vonása-

it. Saját képében lel otthonra és öröklétre 

szemérmesen és rejtőzködve. Rosszkedvű, 

magányos, de jelet hagy magáról. Ottlik 

Géza egyik regényalakja jut eszembe: „Is-

tenem jártam e földön” – mondja – „Júlia 

pedig festi”.

Feleségem egyik reggel a boltból csodás 

almákat hozott, az egyik rám mosolygott 

és „megkérdezte”, „Tudsz-e rólam realista 

képet festeni?” Kis vásznat és egy egysze-

rű akrilfestéksorozatot felhasználva órákig 

bíbelődtem a képekkel. Őszintén szólva, 

untatott egy kicsit… De mégis ajánlom, 

mert remek kihívás, és mikor lenne erre 

idő?

Húsvét táján kezembe akadt két kis gumifi-

gura: Miss Pipi és Mr. Nyuszi. Életre keltek, 

és egy 30 másodperces videósorozatban 

a Facebook-on mondják el gondolataimat 

a világról.

Hiányzott a megszokott munka a művé-

szekkel, és egy nap futás közben eszembe 

jutott, mi lenne ha szerveznénk egy kiállí-

tást, ahol minden művész a kapuján mutat-

ná be az alkotását. (Futás közben minden 

fordulónál megérintettem a kaput, innen 

az ötlet.)

Elneveztem Első Szentendrei Kaputár-

latnak, és a neten felkértem művészeket, 

hogy a következő szombaton 14 és 16 óra 

között tegyenek ki a kapujukra műveket, 

amelyeket séta közben vagy bringáról 

lehet megcsodálni. Sikeres lett, egyre 

többen kapcsolódtak a tárlathoz, néző is 

akadt. Hetenként ismételjük. Ugyanakkor 

a városban szétszórtan láthatóak a művek, 

remek sétautak vezetnek hozzájuk, olyan 

szép helyeken, ahol máskor nem járunk. 

(Bükkös-patak töltése, a patakpart, Sza-

márhegy, Pismány alja)

Minden nap elrohan, hetedik hete vagyunk 

itthon, de minden percre marad értelmes 

tennivaló.

Erdész László

RENDHAGYÓ PROGRAMAJÁNLÓ

Vitorlással a világ körül

Önarckép, 1950, papír, pasztell

Csendélet

Miss Pipi és Mr. Nyuszi

Szentendrei Kaputárlat
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A „Mi lett volna, ha”… kezdetű mondatokat 

nem szeretjük, mivel mindannyian tudjuk, 

hogy a választ örök rejtély fogja fedni. Így 

vagyunk az országos Diákolimpia sorozat 

kimenetelével is. Szentendrei diákjaink 

számára is a 2019/2020. tanévi verseny-

sorozat 2020. március 11. napjával befe-

jeződött. Sok testnevelő és annal több 

diák készült, hogy megvalósítsák álmai-

kat, hogy a több éves munka meghozza 

várva várt gyümölcsét, hogy a végzősök 

iskolájukat képviseljék az utolsó ott töl-

tött tanévben vagy akár az előző évek 

eredményei után egy szinttel magasabb 

fokra léphessenek.

Több iskolai csapatunk is volt – megnyer-

ve a területi, majd körzeti versenyeket – 

Pest megye legjobbjai között, ahonnan 

egyenes út vezetett volna az országos 

döntőhöz vagy elődöntőhöz.

Ennek ellenére fantasztikus eredmények 

születtek a sikeresen lebonyolított ver-

senyeken. Jól mutatja a testnevelők és 

edzők áldozatos munkáját, hogy márci-

usig 655 gyermeket neveztek különböző 

versenyekre. Méltán lehetünk büszkék 

szentendrei fiataljainkra, akik között több 

országos bajnokot is avattak.

Köszönet minden diáksportolónak, ver-

senyzőnek, hogy az idei tanévben is el-

indultak a Diákolimpián, eredményesen 

képviselve ezzel iskolájukat.

Ugyanígy köszönet illeti a felkészítő test-

nevelőket, edzőket, akik ebben a tanév-

ben sem kíméltek időt-energiát, és ren-

geteg munkát, valamint komoly szakmai 

tudást fektettek abba, hogy tanítványaik 

elindulhassanak és eredményesen sze-

repeljenek a Diákolimpián.

Nem feledkezhetünk meg a szülőkről 

sem, akik számos áldozatot vállalva tá-

mogatták gyermekeiket idén is a felké-

szülésben, a mindennapos edzésekben, 

a versenyekre történő elutazásban.

Íme Szentendre eredménylistája, az ed-

dig sikeresen lebonyolított 2019/2020-as 

tanév DO versenyein.

A zárójelben lévő (OD) országos döntőbe 

jutást jelent, ami a jelenlegi helyzet miatt 

már nem lesz megrendezve.

Csonka Diákolimpia

Városunk diákjai számtalan érmet szereztek a területi, körzeti 
és megyei versenyeken, ahonnan egyenes út vezetett volna az országos 
Diákolimpia döntőibe, de ezek idén elmaradtak. Az eredményeket 
Gergi Erna, a Diákolimpia körzeti szakreferense gyűjtötte egy csokorba.

szeNt ANDrÁs ÁltAlÁNOs iskOlA

Testnevelő: Sergő Virág és Selmeczi Tamás

röplabda

III. és IV. kcs. lányok a körzeti versenyt megnyerve, Pest megyei középdöntőig meneteltek.

Asztalitenisz B kategória

Pintyőke Anna megyei 3. helyezést szerzett.

Falvay Pál megyei 4. helyezést ért el.

Torna

Korcsoportjukban országos döntőben szerepelhettek volna. (OD)

ii. rÁkÓCzi fereNC ÁltAlÁNOs iskOlA és GiMNÁziUM

Testnevelők: Szádeczky-Kardoss Csaba, Bartha Kristóf

kézilabda

III. kcs fiúk a területi versenyt megnyerve esélyesként jutottak Pest megye legjobbja 

közé.

III. és IV. kcs lányok, illetve a V. kcs fiúk megyei elődöntőig meneteltek, ahol a IV. kcs 

lányok 2. helyezést értek el, ezzel esélyt kaptak a Pest megye döntőbe jutáshoz.

kajakkenu

C1 1000 m Rudolf János Országos 3. hely

K1 1000 m Cserveny Réka Országos 5. hely

C1 500 m Berényi Zoé Natália Országos 3. hely

C1 2000 m Rudolf János Országos 2. hely

PC2 vegyes 2000 m Pálizs Botond és Szinnai László Országos 1. hely

BArCsAY JeNő ÁltAlÁNOs iskOlA

Testnevelő: Kovács Gábor

Úszás

50 m hátúszás Kokas Fanni Viktória Pest megye 1. hely (OD)

50 m gyorsúszás Kokaa Fanni Viktória Pest megye 3. hely (OD)

izBéGi ÁltAlÁNOs iskOlA

Testnevelő: Nagy Dezső

Bírkózás (kötött fogás) Tar Vendel Pest megye területi 4. hely

sakk Tar Vendel Pest megye 2. hely (OD)

Judo „B” kaetgória Stefanek Hunor Országos 2.hely

DUNAkANYAr ÁltAlÁNOs iskOlA

Testnevelő: Szína Balázs, Felkészítők: Bánvölgyi Zoltán és Guba Miklós

sakk

I-II. kcs fiú csapata Pest megye 1. hely, amivel bejutottak az országos döntőbe (OD)

II. kcs fiú egyéni: Grossman Márk Pest megye 2. helyezés, ami országos döntőt ér.
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MÓriCz zsiGMOND GiMNÁziUM

Testnevelők: Gergi Erna, Özvegy Tamás, Szűcs Zoltán

kajakkenu

U17-18 K1 2000 m Péli Zalán Országos 1. hely

U17 K1 1000 m Péli Zalán Országos 2. hely

röplabda B kategória (nem igazolt sportolók)

A lány csapatunk hosszú idő után került Pest megye 6 legjobb csapata közé.

vívás B kategória (nem igazolt vívó)

Párbajtőr Major Csege Pest megye 1. hely (OD)

sakk

„A” kategóris Gabula Ádám Pest megye 3. hely (OD)

„B” kategória Kiss Csongor Pest megye 1. hely (OD)

kickbox

Light-contact 60 kg Koncz Arikán Országos 1. hely

Ugrókötél (kötélhajtás) 

Egyéni összetett V. kcs Merényi Panka Pest megye 1. hely (OD)

Egyéni összetett VI. kcs Merényi Luca Pest megye 1. hely (OD)

Páros összetett Merényi Luca és Panka Pest megye 1. hely (OD)

szeNteNDre fereNCes GiMNÁziUM

Testnevelőlk: Dám Károly és Tóth Gyula, Jakab Zsuzsanna

sakk

Csapat V-VI. kcs fiú csapat Pest megye 1. hely (OD)

„A” kategória egyéni Kovács Judit Pest megye 1. hely (OD)

kickBox

Light-contact 63 kg Buttyán Bence Országos 3. hely

Point-fighting 63 kg Buttyán Bence Országos 3. hely

Point-fighting 52 kg Buttyán Botond Országos 3. hely

Point-fighting 94 kg Déri Boldizsár Országos 2. hely

Kick-light 57 kg Bagi Nimród Országos 3. hely

lövészet „B” kaetgória

Légpisztoly 20 lövéses Félegyházi Miklós Pest megye 3. hely

Légpisztoly 20 lövéses Kántor Kinga Pest megye 1. és Országos 9. hely

röplabda

V-VI. kcs „A” kategória lány csapat Pest megye 5. helyezett

V-VI. kcs „B” kategória fiű csapat Pest megye 4. helyezés

szeNteNDrei refOrMÁtUs GiMNÁziUM

Testnevelők: Nagy Bernadett, Borné Haluska Mariann, Köck Gábor

vívás

Párbajtőr „B” kat. II. kcs Farkas Csaba Pest megye 1. hely (OD)

Párbajtőr „B” kat. III. kcs Farkas Tünde Pest megye 2. hely (OD)

Futsal

Fiú futsal IV. kcs. körzetit megnyerve megyei középdöntőbe jutottak

Fiú futsal V-VI. kcs. körzetit megnyerve megyei középdöntőbe jutottak

Ugrókötél (kötélhajtás) 

Egyéni összetett VI. kcs Országh Lili Pest megye 1. hely (OD)

30” gyorsasági Országh Adél Pest megye 1. hely (OD)

180” gyorsasági Országh Adél Pest megye 1. hely (OD)

Szabadon választott gyakorlat Országh Adél Pest megye 1. hely (OD)

Gergi Erna

Diákolimpia körzeti szakreferens

GAZDIKERESŐ

Ez a felhívás az átlagosnál is szomorúbb 

szívvel készül, mert Teót egy család már 

kinézte magának. De hoztak egy felelős 

döntést, és inkább visszaléptek az örök-

befogadástól. Az ilyen döntéseket termé-

szetesen megértéssel fogadjuk, hiszen 

jobb így, mintha pár hónap múlva kapunk 

vissza egy csalódott kiskutyát.

Teo lassan 6 éves, fiú kutyus, aki egészen 

fiatalon, 2015-ben került a menhelyre. 

Neki nem szóltunk arról, hogy kicsit még 

maradnia kell, így a kiskutya továbbra is 

vidáman éli menhelyi életét.

Alaptermészetét tekintve kedves, barát-

ságos, ember- és gyerekbarát kutya. Ak-

tív, pörgős, mozgékony, játszani is mindig 

kész. Szeret sétálni, akár nagyobb köröket 

is megtehet vele a sétáltató, mert mindig 

marad tartalék energiája pörögni a ken-

nelben.

Tipikus családi kutya. A családtagok körül 

a lakásban éppúgy jól érzi magát, mint 

egy kertben szaladgálva.

Jó jelző kutya, a közelgő idegeneket erő-

sen, következetesen megugatja.

Más kutyával nem barátságtalan, idővel 

és türelemmel kanokkal és szukákkal is 

összeszoktatható. Agresszivitás nem jel-

lemző rá, néha próbál domináns lenni, 

de hamar felhagy vele és alkalmazkodik. 

Viszont nem macskabarát!

Oltva, chippel, ivartalanítva vár egy ked-

ves szerető gazdira.

Ha úgy érzed, te vagy Teo álomgazdája, 

itt elérsz bennünket:

Árvácska Egyesület

arvacska.szendre@freemail.hu

+36/20-384-6715

Ha megtetszett, de nem tudod örökbe fo-

gadni, támogathatod ellátását a jól ismert

módokon:

13600 #64 az adhat vonal száma,

az adód 1%-ának felajánlásával,

boldogságkártya megvásárlásával,

bankszámlánkra történő utalással: 

64700076-10006234 (a megjegyzésbe 

írd be: Teo).
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Komplex programmal az egészségért

Elsik Pálma életében a zene és a sport volt a meghatározó, s végül a sport 
győzött: a Jókai utcai mozgásstúdióban komplex szakmai programmal várják 
a vendégeket, hogy segítsék őket az egészség életmód kialakításában, a testi-
lelki teljesítőképesség helyreállításában.

Mozogni márpedig kell. Néhány karkörzés, 

hangos sóhajtozások közepette a nyitott 

ablak mellett. Kevéske guggolás, öt, jó 

esetben hat nyögdécselve bemutatott fek-

vőtámasz, aztán laza séta a spájzig, ahol 

jófajta Gyulai kolbász vagy kolozsvári sza-

lonna enyhíti a kínt. Persze nem minden-

kinek erről szól a karanténban, a kulcsra 

zárt világban a sport. S van egy jó hírünk 

a szentendreieknek, már nem kell benzint 

pazarolni, HÉV-jegyet vásárolni, stoppolni 

a festékbolt előtt ahhoz, hogy valaki Bu-

dapestre utazzon a minőségi „ellátásért”. 

Elég csupán ellátogatni a Jókai utcában 

található mozgásstúdióig, ahol aztán gon-

dos kezek irányítják a jelentkezők minden 

mozdulatát, legyen szó mozgásigényről, 

egy sérülésből való felépülésről, vagy 

mindenáron való fogyni akarásról. Elsik 

Pálma már azzal is példát mutat, ahogy 

kinéz: harmincöt esztendősen is tökéle-

tes alakkal, harmonikus lelkivilággal és a 

sport iránti elkötelezettséggel, már-már 

fanatizmussal várja a stúdióba látogatókat.

„Nyolc éve nyitottuk meg párommal ezt a 

mozgásstúdiót, nem titkoltan azzal a céllal, 

hogy tökéleteset alkossunk. A tökéletes 

szót ezúttal a lehetőségeinkre, a figyel-

mességünkre, a szaktudásunkra értem, aki 

hozzánk betér, az megújulva, feltöltődve, 

energiával telve távozhat. S ez nem valami 

üres reklámszöveg, hanem a valóság. Laci, 

a párom annak idején a Kaposvár NB I-es 

röplabdacsapatában játszott, profi spor-

tolómúlttal került aztán Pécsre, az egye-

temre, ahol tanított, és ahol én tanultam. 

Ott ismerkedtünk meg, ott indult a szerel-

münk, a kapcsolatunk, és ma már együtt 

visszük a vállalkozást, és együtt neveljük a 

hétéves Mátét és az egyesztendős Rékát…”

De ki is ez a magabiztos hölgy? Ha azt gon-

dolná bárki is, a kétéves kora óta Szent-

endrén élő és a várost rajongásig szerető 

Elsik Pálmáról, hogy aprócska lányként 

már lefutotta a maratont, és békaügetés-

ben, lazán mosolyogva ment fel a Kőhegy-

re, az bizony téved. Éveken át tudniillik a 

zene volt az első az életében, nem pedig 

a testmozgás. Olyannyira, hogy operaéne-

kesnek készült. Ezért tanult a szentendrei 

zeneiskolában, majd később a konzerva-

tóriumban. Gyönyörű hanggal áldotta meg 

a sors, és a Pap-szigeten sétálgatva vagy 

a Lola fagylaltját nyalogatva többször is 

eljátszott a gondolattal, hogy majd ő is a 

milánói Scala színpadán énekel egyszer, 

mint Maria Callas, vagy úgy énekel Fred-

die Mercury oldalán, mint a katalán isten-

nő, Monserrat Caballé. Ezért tanult, ezért 

csiszolta, képezte folyamatosan a hangját. 

Aztán…

„Valóban fontos volt számomra a zene, s 

az éneklés. Többször is mondták, hogy kü-

lönleges hangom van, és én hittem benne, 

hogy ez lehet az utam. Ám minden megvál-

tozott bennem és körülöttem, amikor né-

hány hónapot Olaszországban, Bolognában 

és Triesztben tölthettem. Olyan élmények 

értek, amelyek hatására már nem akartam 

művésznővé válni. Rájöttem, hogy ez nem 

az én világom. A körülöttem, mellettem dol-

gozó énekesek piáltak, cigiztek, a többség 

egyszerűen nem volt normális az én sze-

memben, szinte viszolyogtam tőlük. A sport 

ugyanakkor továbbra is meghatározó sze-

repet töltött be nálam, eleinte úsztam, az-

tán futni kezdtem, s Laci mindig mondta, így 

tedd a lábad, úgy fuss, úgy mozogj, olyan 

cipőt használj. Igyekezett tökéletessé ten-

ni a mozgásomat, a lehetőségeimet. Aztán 

egy sérülés miatt újra az úszás került kö-

zéppontba, majd amikor meggyógyultam, 

már ötvöztem a kettőt, kiegészítve a kerék-

pározással, és büszkén mondhatom, hogy 

azóta megannyi amatőr triatlonversenyen 

vettem részt, nem is rossz eredménnyel. 

Mondhatnám, hogy ez a múlt, csakhogy 

ez nem igaz, mert ma is minden nap futok, 

és ha időm engedi, úszom is, jóllehet a két 

gyerek, no meg a vállalkozásunk mellett 

már egyre kevesebb idő jut a versenyekre.”

A sport és a zene.

Elsik Pálma esetében az opera jelentett 

„riválist” a rendszeres sportolás mellett, 

ám a film- és irodalomtörténetből ponto-

san tudjuk, hogy a kettő még véletlenül 

sem zárja ki egymást. Az 1981-ben bemu-

tatott Tűzszekerek című, négy Oscar-díjat 

nyert film sikeréhez Vangelis gyönyörűsé-

ges muzsikája is kellett. Na meg William 

Blake Jerusalem című versének egy sora. 

Elsik Pálma úgy fut, telis-tele energiával 

a Duna-parti „ösvényen” vagy épp fel a 

Elsik Pálma
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Kőhegyre, mint a filmbéli két brit atléta az 

1924-es nyári olimpia idején. S közben tö-

kéletesíti a vállalkozását, a mozgásstúdiót.

„Pécsett, az egyetemen is ezt tanultam, az 

egészséges életmódra való nevelést, ké-

sőbb szabadegyetemen továbbfejlesztet-

tem a tudásomat, így bátran mondhatom, 

hogy komplex programmal várom, várjuk a 

stúdiónkba a vendégeket. Van közöttük ifjú 

sportoló és hetvenesztendős nagymama 

is. Segítjük a fogyást, megkomponáljuk a 

mozgást, a gyakorlatokat, hatunk rá, hogy a 

sérülések minél gyorsabban meggyógyul-

janak. Nálunk fontos a regeneráció, a rek-

reáció. Gyakran kérdezik tőlem a kortársa-

im, de még a fiatalabbak is, hogyan, s mivel 

kezdjék a sportolást, és én azt mondom, 

legyenek óvatosak, körültekintőek, előbb 

jöjjön egy lágyabb pilates vagy gyógytor-

na, mert ha valaki hirtelen beleveti magát, 

az villámgyorsan megsérülhet. A futáshoz 

például nem mindegy, hogy milyen cipőt 

használ valaki, füvön vagy betonon szedi a 

lábait. Persze a lényeg a mozgás, mert ez 

az éltető elemünk…”

Mozogni márpedig kell – akár a spájzig, 

vagy azon is túl.

Sinkovics Gábor

Városi legendák
Életösztön

Kevesen tudják Egervári Sándorról, 

hogy ezer szállal kötődik Szentendré-

hez. Egyrészt azért, mert világéletében 

Pomázon élt, kisvárosunktól néhány ki-

lométerre, és ha csak tehette, mindig 

átjött a Dumtsa korzóra, a Fő térre, a 

Duna-partra, a Templomdombra, és 

gyönyörködött a Dunakanyar gyöngy-

szemében. Ám nem csak turistáskodott 

nálunk, annak idején itt katonáskodott, 

és alapembere volt a Kossuth KFSE-

nek. Budai II László, a mi egykori kato-

nagárdánk legendás szakvezetője, az 

Aranycsapat jobbszélsője rendkívül jó 

véleménnyel volt az akkor nagyon is 

fiatal, ifjú baka Egerváriról, és rendsze-

resen középhátvédként szerepeltette. 

A laktanyai pályára kilátogató helybé-

liek így aztán hónapokon át nézhették, 

ahogy a technikás, labdabiztos védő 

ügyesen szerel, s teszi-veszi a lasztit. 

Egervári Sándor játszott azon a mecs-

csen is, amelyről korábban ezen a ha-

sábokon írtunk: a magyar válogatott 

elleni barátságos találkozón 1970-ben. 

Akkor még aligha gondolhatta, hogy 

évtizedekkel később ő lesz majd a szö-

vetségi kapitány. Edzőként rendkívül 

sikeres volt, bajnoki címek az MTK-val, 

a Dunaferrel, majd jött a nemzeti csapat 

kispadja – és a nyugodt öregkor.

A nyugodtnak hitt öregkor.

2018 augusztusában még láttam őt a 

nyárvégi fesztiválon a Dumtsa korzón 

sétálni, hogy aztán két nappal később 

agyvérzéses sztrókot kapjon, lebénul-

jon a bal oldala, és hónapokat töltsön 

szinte mozdulatlanságban egy kórhá-

zi ágyon. Szerencsére már otthon van, 

és bot segítségével rövidebb sétákra 

is vállalkozik. Ahogy mondja, élni akar, 

és meggyógyulni. Hihetetlen életerős 

ösztön dolgozik benne, amit a sportnak 

köszönhet. Néhány napja hívtam telefo-

non, nyugodtnak tűnt, és azt mondta, a 

bal keze egyáltalán nem mozog, de a 

lába is szinte használhatatlannak tűnt 

egy ideig, aztán tessék, ma már kiviszik 

őt a pomázi pályára, kiszáll a kocsiból, 

és bot segítségével elsétál a félpályáig, 

és lesi, ahogy a kissrácok futballoznak. 

Azt is mondja, hiányzik neki Szentendre, 

a város hangulata, és alig várja, hogy 

egyszer újra végigmenjen a Duna-par-

ton – úgy, ahogy azt évtizedeken át 

tette.

Jókedvűen, telis-tele az élet ízével.

-sg-

A rejtvény helyes megfejtéseit 2020. május 20áig várjuk a szerkesztőségünkbe, 

vagy a szevi@szentendre.hu email címre. A helyes megfejtők között a szentendrei 

Frekvencia Stúdió (Jókai utca 2.) jóvoltából felajánlott, egy személyre szóló állapot-

felmérésre és étrendösszeállításra jogosító utalványt sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét a június 3-i lapszámunkban tesszük közzé.

Az április 8-i rejtvényünk helyes megfejtése a „locsolkodás” volt. A nyertes: Varga 

Dániel. Nyereménye: Bartha Álmos A Nagy Kocsmakvízkönyv című könyve.

Kultdallam – online énekórák 
Szvorák Katival
A Szentendrei Kulturális Központ online 

énekóráira hív mindenkit szeretettel 

Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Fe-

renc-díjas népdalénekes, előadóművész, 

Szentendre díszpolgára. A sorozat Anyák 

napján indult Ágh István és Endrődi Sán-

dor megzenésített versével, Szvorák Ka-

talin–Illés Lajos Álomföldön című leme-

zéről. A Kultdallam – online énekórákra 

minden hétfőn és szerdán 17 órakor lehet 

bekapcsolódni a Szentendrei Kulturális 

Központ Facebook-oldalán és YouTu-

be-csatornáján.

„Tudjuk, hogy a dalolás lélekgyógyító 

erővel bír, és pont ebben a kritikus élet-

helyzetben, amikor bezártságban élünk, 

az éneklés a léleknek nagyon jó gyógyír. 

Így boldogan vállaltam az online-ének-

lést, bár sokkal jobban szeretem a köz-

vetlen kapcsolatot a hallgatókkal, nézők-

kel, hiszen az éneklés közben oda-vissza 

működik az érzelmi csatornák áramlása” 

– ajánlja a dalokat Szvorák Katalin az első 

videóban.
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Olvasói levelekOlvasói level

Szemét a fejekben

Tudom és vállalom, hogy irigylésre méltó a helyzetem, 

amennyiben még most, a járvány idején is egyik legnagyobb 

gondom a lakókörnyezetünk, erdeink, mezőink szemetelők 

által okozott siralmas állapota.

Egy jó ideje sokat beszélgetünk az illegális szemétlerakás 

témájáról szűkebb baráti körben, szerveztünk a környékünkön 

szemétszedést is, hiszen néhány utcában akár 10 köbméternyi 

is összegyűlik 4-5 óra alatt.

Szerintem ahhoz, hogy ezen a problémán rövid úton 

változtassunk, ami alatt éveket értek, drasztikus és 

költségigényes paradigmaváltásra van szükség. Csak az 

a megoldás lehet sikeres, ami alkalmazkodik az ország 

mai szellemiségéhez, ami pedig a következő. Aki eddig 

még nem tudta, az elmúlt évek során megtanulhatta, hogy 

mindenki annyit ér, amennyije van. A kommunikáció és 

egyeztetés helyett a problémamegoldás módja az, hogy 

az erősebb bármi áron letol bármit a gyengébb torkán, aki 

gazdag, annak következmények nélkül mindent szabad, 

aki pedig mást gondol, mint én, az ellenség – szabad 

másokat megleckéztetni, szintén következmények nélkül, 

dívik az oldjuk meg okosba’ kultúra, és egy 100 millás 

építkezés során többen hajlandóak a hulladékot az erdőben 

szétszórni, hogy „fogjanak” ezen fél-egy milliót. Egyszóval 

egy morálisan lepusztult országhoz kell megoldást találni 

a szemétkérdéshez, ami mindössze csupán az egyik tünete 

ennek az állapotnak.

Ezt figyelembe véve nem bíznék abban, hogy az emberek rövid 

távon megváltoztathatók. Csak és kizárólag az érdekeltség 

megteremtésében látom a megoldás kulcsát. Áruvá kell 

tenni a szemetet! A szankcionálás nem hoz megoldást, hiába 

bűncselekmény az illegális szemétlerakás addig, amíg 

a törvény nem betartható. A szankciónak csak akkor van 

visszatartó ereje, ha a retorzió nem megkerülhető.

Mindezek alapján az alábbi vízió körvonalazódott a probléma 

kezelésére.

1. Kommunális szemétszállítás ingyenessé tétele. Ez alatt 

virtuális ingyenességet értek, vagy ki kell gazdálkodni a helyi 

adókból, vagy be kell építeni az adóba. Igen, ez adóemelést 

jelent/het, de így senki nem tudja megúszni a szemétszállítási 

díjat. Jelenleg nem mindenki fizet a szemétszállításért, és 

itt-ott „elhagyja” a szemetes zsákját. Tehát: a díj adójellegű 

beszedése, cserében az önkormányzat szerződésekben 

biztosítja a szemét elszállítását a város teljes területén. A 

szerződés szerint a szolgáltatónak szankcionálható módon 

biztosítani kell a város tisztaságát, függetlenül attól, hogy 

a szemetet a polgártársak milyen formában helyezik ki. De 

ha a szállítás „díjmentes”, a lakók használni fogják a saját 

kukájukat és a kukás zsákokat.

2. Az élet minden területén látható, érzékelhető nagyságú 

újrahasznosítási adó (betéti díj) megállapítása – ami az áru 

visszaszolgáltatásakor visszajár. Tehát érdekeltté kell tenni 

a fogyasztókat abban, hogy a PET palackot, az aludobozt, 

az üvegárut, az autógumit, a TV-t stb. összegyűjtsék, és 

visszavigyék a vásárlás helyére. Ezáltal áruvá válik a szemét, 

és az emberek visszafogják szolgáltatni őket. Igen, tudom, ez 

nem megy források és innováció nélkül, beruházást igényel az 

ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése, ugyanakkor 

munkahelyeket is teremtene. Civil iparág épülhet rá erre 

a szektorra, mint ahogyan most vannak, akik a lakossági 

vashulladék összegyűjtéséből teremtenek bevételt.

3. Mindemellett természetesen fontos lenne 

a környezettudatos viselkedésre nevelés, amelynek elsődleges 

terepe alaphelyzetben a család, de több esetben ez a feladat 

az óvodára, iskolára hárul.

4. A szemétszedési civil akciók csak ideiglenes és tüneti 

megoldást jelentenek, természetesen támogatandó, de 

nagyon kicsi része a megoldásnak. A VSZ Zrt. ebben korrekt 

partner.

5. A sitt egy nehéz kérdés, azt nehéz lenne áruvá tenni, 

de szükséges lenne a horribilis lerakási díjak mérséklése 

(vagy megkockáztatom, ingyenessé tétele). Ha ingyenes 

lenne a lerakás, talán az építkezők is elvinnék a megfelelő 

helyre. Igen, a feldolgozás költségigényes – központi 

forrásokból lenne szükség támogatásra, vagyis szintén a mi 

adóforintjainkból.

6. A kerti hulladék elégetése nem biztos, hogy teljesen 

ördögtől való, nyilván szabályozott formában, ésszerű keretek 

között. Főleg ha egy részét, ami fűtésre alkalmas, be lehetne 

vonni a város körforgásába. Vannak jó páran, a belváros 

közepén is, akik a téli hónapokban fagyoskodnak lakásukban 

tüzelő híján. Igen, tudom, ez is logisztikát és pénzt igényel.

Véleményem szerint az 1., 2. és 5. pontok lennének 

a legfontosabbak, de tisztában vagyok azzal, hogy magas 

költségigényről, mondhatni stratégiai politikai kérdésről 

és prioritásválasztásról van szó. A magam részéről nincs 

akkora fantáziám, hogy a mai pályán elképzeljek egy potens 

politikust, aki beleállna ebbe. Helyi szinten talán lenne valami 

mozgástér, de pénz nélkül nehéz. Az 1. pontnak neki lehetne 

futni helyi szinten, ha valaki hinne ebben. De ki lenne hajlandó 

adóemeléssel kampányolni? Vagy csak az én képzelőerőmmel 

van a baj?

Üdvözlettel:

Dr. Hajdu László

szentendrei lakos

Tisztelt Szerkesztőség!

A lap március 11-i számában kilencen válaszoltak a „Mit jelent 

nekem a szabadság?” kérdésre. Ami nekem feltűnt, hogy szinte 

minden válasz külső körülményekkel összefüggő döntésekre 

vonatkozik, pedig az sem mindegy, hogy mennyire függök 

önmagamtól; büszkeségemtől, önzésemtől, hiúságomtól, 

kényelemszeretetemtől… Ki vagyok? Milyen vagyok? Mi formált 

olyanná, aki vagyok? Merre haladok? Hagyom magam 

„terelni”? Vagy gondolkodok, összehasonlítok, megfontolok? 

Van felelősségtudatom önmagammal, környezetemmel 

szemben?

Gondoltam, megnézem az interneten, mit találok 

a szabadságról. Megdöbbentem. Évek kellenének mindannak 

tanulmányozásához, amit az emberiség nagy gondolkodói: 

Kanton, Szent Ágostonon, Rousseau-n, Sartre-on, Rudolf 

Steineren át napjainkig írtak a szabadságról. „A szabadság, 

mint a többi eszménk is, nem egyszerű jelszó, hanem 

vizsgálatra szoruló összetett fogalom” – találtam a Zanza Tv A 

szabadság filozófiai értelmezései című kisfilmjében.

Az én generációm – 86 éves vagyok – nem tanulhatott 

filozófiát (legfeljebb marxizmust), hacsak nem szakmának 

választotta. Most a ránk kényszerült egyedüllétben van időnk 
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Mondja el véleményét, és váljon a közösség hangjává!

A megújult Szentendre és Vidéke egy nyitott és auto-

nóm városi lap, amelyben az olvasó nem csupán passzív 

befogadó, de véleményalkotó és szerkesztő is egyben. 

Célunk, hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a 

különböző véleményeket, és együtt tegyük jobbá Szent-

endrét.

Várjuk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail 

címen. Lehet kérdezni, kritizálni, témát felvetni, de akár 

cikket is írni. Beérkezett leveleinkből minden lapszámban 

válogatunk, a felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk.

E-mail: szevi@szentendre.hu

a gondolkodásra, tájékozódásra. Hogyan fogunk élni, ha 

normalizálódnak a körülmények? Tovább megyünk azon 

az úton, amelyen a járvány megállított bennünket? Vagy 

kritikusan, objektíven megvizsgáljuk, merre kell fordulnunk?

Szabadon dönthetek, de nem felelőtlenül.

„Idiótának kell lenni, hogy az ember a tőle független 

változásban vagy pláne javulásban hinni tudjon, az olyan 

változásban, amelyben tevékeny része nincs. A jó és az egyre 

jobb világ nem a személytelen fejlődés eredménye, amelynek 

kellemes élményeit, mint a napfürdőt, élvezni lehet.” (Hamvas 

Béla: Silentium – Hénoch)

Gondolkozzunk kritikusan, döntsünk szabadon, fogjunk össze 

azokkal, akik céljaival azonosulni tudunk, mert egységben 

az erő. Ne csak beszéljünk, cselekedjünk! Döntésünkkel, 

cselekedetünkkel ne csak saját hasznunkat keressük, 

hanem ügyeljünk arra, hogy se embertársainknak, se 

környezetünknek ne ártsunk! Bolygónk és egymás jövőjéért is 

mindannyian felelősek vagyunk.

Szívélyes üdvözlettel

Marghescu Mária

Gondolatok járvány idején

Már másfél hónapja bezárták az iskolákat és tart a kijárási 

korlátozás. Rengeteg cikk, komment látott napvilágot arról, 

hogy a digitális oktatás mennyire nehéz, milyen komoly 

erőfeszítést követel tanulótól, szülőtől egyaránt. Fontos 

azonban, hogy ne csak a nehézségeket hangsúlyozzuk, 

hanem említsük meg az új helyzet pozitív hozadékait is. 

Iskolánk, a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 

„békeidőben” is különleges helyzetben van, ezt sokszor 

emlegetjük, a kialakult járvány okozta újfajta kommunikációs 

csatornákon azonban a korábban kialakult tanár-növendék 

kapcsolat sok esetben még inkább elmélyül. Kollégáimmal 

sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekek mennyire nyitottak, 

örömmel mondják el véleményüket, tapasztalataikat, 

a mindennapjaik apró-cseprő gondjait. A tartós bezártság és 

az a tény, hogy több idejük van, növeli bennük a foglalkozás, 

odafigyelés iránti igényt. Idézek néhány nagyon kedves 

gondolatot növendékeinktől:

„Olyan jó dolog, hogy ezekben a nehéz időkben legalább 

téged gyakran láthatlak! „

„Köszönöm szépen, hogy mindig megdicséred, hogy milyen 

szorgalmasan gyakorlok és ügyesen zongorázok! „

„Örülök, hogy meghallgatod azokat a darabokat is, amiket 

csak úgy kitalálok!”

„A kistestvérem is azt szeretné, hogy jövőre te legyél 

a zongoratanár nénije!”

Az online óra lehetősége a szülőnek is könnyebbség, hiszen 

amíg mi, pedagógusok foglalkozunk a gyermekkel, addig ő 

a saját feladatait tudja végezni. Megoszlik a vélemény arról, 

hogy kell-e, jó-e, ha videofelvételt kérünk a gyerekektől. 

Igyekszünk felmérni, hogy ez kinek, hogyan „fekszik”, és 

csak azoktól kérni felvételt, akiknek valóban van affinitásuk 

és megfelelő eszközük a felvétel elkészítéséhez. Idézek 

egy tanártársamtól, aki szolfézst tanít: „Több tanítványom 

videofelvételen küldte a gyakorlásra feladott dalt. Komolyan 

éneklik, szolmizálják, majd a dal végén elmosolyodnak és 

integetnek: már ezért megérte. Meglepetésemre egy olyan 

tanítványom is küldött az elsők között éneket videón, aki 

alig-alig nyilatkozik meg órán, nagyon visszahúzódó kislány. 

Ezt nagy dolognak tartom. Az egyik fiú még a hangszerén is 

eljátszotta a szolfézsra feladott dalt.”

Próbálunk türelmesek, megértőek lenni a digitális oktatás 

időszakában, amiért hálásak a szülők. Örömmel tapasztaltuk, 

hogy szinte kivétel nélkül mindenki készséges. Volt, aki 

azt írta, hogy köszöni a visszafogott feladatküldést, volt, 

aki azt jelezte, hogy a sok körmölés közepette üdítő volt 

a zenei feladatokat csinálni. Gyakran megköszönik, hogy 

foglalkozunk, beszélgetünk a gyerekeikkel. Szülőktől idézek: 

„Nagyon szépen köszönjük az odafigyelést, a remek hangulatú 

órákat!”, vagy „Köszönöm szépen a gyors segítséget, hogy 

kaptunk erre az időszakra egy hangszert a zeneiskolától, 

amire nagy szükségünk volt, mivel a nagymamánál lévő 

zongorán jelenleg nem tudunk gyakorolni!”, vagy „Köszönjük, 

Tanár Úr, hogy ilyen formában is tud a gyerekekkel 

foglalkozni! Ez most nagyon sokat számít!”

Néhány növendékünknek kifejezetten jót tesz ez az oktatási 

forma. Kollégámtól idézek: „Kiderült, hogy otthon tényleg 

jobban megy a darab, és a kotta mindig kéznél van, vagy 

digitális formában a képernyőn. A saját óráján mindenki 

pontosan online van, jó, hogy ezt is beépítették a napi rutinba.”

Olyan is előfordult, hogy a technika ördöge szolgáltatott 

igazságot online szolfézsórán: kolléganőm az óra alatt 

kapott egy chat üzenetet egy nagyon cserfes kisfiútól, aki 

egyébként állandóan bele szokott szólni az órába. Technikai 

gondja támadt és nem működött a mikrofonja, így a hangját 

se hallhatták egész órán. Az üzenetben az állt, hogy örül, 

hogy legalább ő hallhatja az órát, mert amikor beleszólna, 

a rendszer kidobja. Így a tanuló saját gépe oldotta meg 

a fegyelmezést…

A gyerekek szoros érzelmi kötődése gyakran megnyilvánul 

felénk, mint például ebben a tanulói videószövegben: „Szia… 

nagyon szeretlek téged… Most a Harry Potter gyorsabbik 

változatát szeretném Neked elküldeni, mert az órán ez 

lemaradt… Te is tudod, hisz itt voltál, vettünk etűdöket, skálát 

és a Boldog lelkek táncát… Nagyon sok végtelen puszit küldök! 

Hallgasd a darabomat óriási szeretettel!… Te vagy a legjobb 

fuvolatanár a Világon, nem a Világon, az egész Földön, meg 

hát a Jupiteren is…”

Végül szeretném soraimat befejezni egy tapasztalt kollégám 

kedves gondolatával: „Az első órán tanítványom csak az 

arcára irányítva tudta megoldani a kamera beállítását. Amint 

tanítás közben néztem a szép kis arcát, elsírtam magam 

(nem szégyellem, neki is elmondtam). Eszembe jutott, hogy 

a tanteremben mindig a kezeket nézzük… Most mintha sokkal 

személyesebbé váltak volna az órák. Minden óra elején 

megkérdezzük egymástól, hogy ki hogy van, hogy bírja. 

Nevetünk, erőt adunk egymásnak.”

Kívánom mindenkinek, hogy ezekkel és hasonló pozitív 

gondolatokkal legyen képes átvészelni ezt a nehéz időszakot! 

A járvány nem tart örökké, lassan legyőzzük, és hamarosan 

ismét találkozunk!

Üdvözlettel,

Zakar Katalin igazgató
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Anyakönyvi hírek
2020. február hónapban elhunyt 

szentendrei lakosok

özv. Miklós Jánosné 91 év

Gavaldik Lászlóné 72 év

Adamis Béla 70 év

Miser István 68 év

Oláh József Lászlóné 66 év

Vadas Ferenc 63 év

Thész Antal 76 év

Varga Józsefné 95 év

Budai Katalin 76 év

Fülöp Béla 84 év

Mikos László 70 év

Ludányi Jánosné 73 év

Szirtes András 74 év

Sándor István Pál 81 év

2020. március hónapban elhunyt 

szentendrei lakosok

Bálint Mihályné 66 év

Lanszki Jánosné 80 év

Németh Ottóné 87 év

Kovács Antalné 70 év

Kertai Györgyné 84 év

Horváth Sándorné 77 év

Martyin György 58 év

Nagy Zoltán 73 év

Nyerges István 70 év

Dr. Tar Erzsébet 81 év

Riha Sándor 90 év

Duli Tamás 60 év

Majsai László 74 év

Kovács Tünde 44 év

elhunyt széles Miklós zsolt restaurátor

A család mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatja, hogy 

Széles Miklós Zsolt méltósággal, türelemmel viselt, hosszú 

betegség után 2020. április 20-án visszaadta lelkét a Te-

remtőnek. Széles Miklós Zsolt közel 35 éven át dolgozott a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeumban papír szakrestaurátorként. 

Részt vett az Alföldi mezőváros, Kisalföld, Nyugat-Dunántúl, 

Bakony, Balaton-felvidék, Dél-Dunántúl, Felföldi mezővá-

ros, Észak-magyarországi falu tájegységek műtárgyainak 

restaurátori munkálataiban és az épülő Erdély tájegység 

állagvédelmi feladataiban. Kiemelkedőek voltak fém gal-

vanizációs rekonstrukciói és papírrestaurátori munkálatai.

Emléke örökké velünk marad.

teGYe kÖzzé CsAlÁDi Híreit!

A megújult Szentendre és Vidéke lap 

szeretne lehetőséget biztosítani az itt 

élőknek, hogy megosszák anyakönyvi 

híreiket a közösséggel. Sokan jelezték 

felénk, hogy szívesen értesülnének is-

merőseik családi híreiről, hiszen sokszor 

együtt örülnénk egy kisbaba születé-

sének, vagy egy esküvő örömhírének, 

de akár részt vennénk olyanok meg-

emlékezésén, akik már nem lehetnek 

közöttünk.

Tekintse meg anyakönyvi hirdetési ára-

inkat, és forduljon bizalommal szerkesz-

tőségünkhöz!

Elérhetőségünk:

Szentendre és Vidéke

2000 Szentendre, Péter-Pál utca 1.

Németh Erika

+36 26 505 120

+36 20 260 4642

szevi@szentendre.hu

Egy fénykép láttán
elhunyt dr. sin edit helytörténész

A Ferenczy Múzeumban 2017 őszén nyílt 

meg az a kiállítás, amely személyes fo-

tókkal mutatta be Szentendre művészeti 

életét a húszas évektől napjainkig. Az Elő-

hívás című tárlat egyik képén Barcsay Jenő 

magyaráz egy napszemüveges, csinos, fi-

atal nőnek, G. Sin Editnek a falon látható 

fotókról. Ez előtt a négy évtizeddel koráb-

ban készült felvétel előtt fényképezte le őt 

lánya, dr. Gaál Andrea.

Egy hosszú élet szép lenyomata lett ez a 

megható fénykép.

Az önmagát tanárként, könyvtárosként, 

helytörténészként megnevező G. Sin Edit 

1973 óta élt családjával Szentendrén. A Fe-

renczy Múzeum, a Városi Tanács, a Pest 

Megyei Könyvtár, végül újra a múzeum 

munkatársa volt. Kollégái jó humorú, ked-

ves kollégaként emlékeznek rá.

Tudományos munkásságát meghatároz-

ta az adott helyszín – fő kutatási területe 

Pest megye és Szentendre története volt. 

Ebben a témában szerzett elévülhetetlen 

érdemeket. A történész, muzeológus szá-

mos publikációban – cikkben, tanulmány-

kötetben – foglalkozott a város helytör-

ténetével, politikai, irodalmi és művészeti 

életével. Tényszerű, informatív írásai rend-

szeresen megjelentek a helyi lapokban, 

eleinte a Szentendrei Műsorban, majd a 

Szentendre és Vidékében és az Új Szent-

endrei Hírlapban.

Szerteágazó témájú cikkeiből és tanulmá-

nyaiból ezúttal csak néhányat emelnék 

ki: Szentendre 30 éve, 1945–1975; Szent-

endre a XIX–XX. század fordulóján; Írók, 

költők Szentendrén (Pethő Németh Eriká-

val); Egy évszázad krónikája, Szentendre 

1900–1999; Szentendre az 1918-19-es 

forradalmak idején; A Szentendrei Teát-

rum bölcsőjénél. Szorgalmáról, szakmai 

alázatáról tanúskodnak irodalomtörténeti 

tanulmányai – Móricz Zsigmondról, Gyóni 

Gézáról, Falu Tamásról, Fábián Zoltánról, 

bibliográfiái – Zilahy Lajosról, Szőnyi Ist-

vánról, Czóbel Béláról.

Nemcsak szerzőként, de szerkesztőként 

is sokszor közreműködött a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatósága (a mostani Fe-

renczy Múzeumi Centrum) különböző 

kiadványaiban, így a közel negyven éve 

megjelenő Studia Comitatensia című fo-

lyóiratban. Írásai napjainkban is elevenen 

hatnak. Mozaikok Szentendre múltjából 

című cikksorozata alapján indította el a 

Pest Megyei Könyvtár 2013-ban helytör-

téneti blogját, a Pemetét.

Élete utolsó éveiben – már betegséggel 

küzdve – újragondolta és megírta Szent-

endre összefoglaló történetét a kezde-

tektől 1989-(2000)-ig. E munkáját főleg 

a fiataloknak szánta, de bárki haszonnal 

forgathatja, aki kíváncsi a város múltjára. 

(Megjelenése nyomtatott könyvként egye-

lőre várat magára, de a kézirat elérhető a 

Pest Megyei Könyvtárban.)

Gazdag életművét nekünk, szentendreiek-

nek kell megőriznünk, hogy az elkövetkező 

generációk sora tanulhasson belőle.

Rappai Zsuzsa

Barcsay Jenővel közös egykori fénykép előtt
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Masszázs. Kapcsolatteremtő gyógyítás – 
Reconnective Healing. Kérésre házhoz is 
megyek. Tel. 06-30-940-0908, Szentend-
re, Tűzvirág u. 2.

Érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-
340-1392.

I NG ATL AN

Eladó Izbégen, csendes utcában 613 nm-
es telken 112 nm-es ikerház-fél, parkolási 
lehetőséggel. Ár: 44,9 millió Ft. Tel. 06-
20-482-1698.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

RÉG IS ÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
antik bútorokat, festményeket, bronz 
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst 
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi 
katonai kitüntetések tárgyait és teljes 
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Üzlet: tel. 06-20-280-0151, 
herendi77@gmail.com

Készpénzes felvásárlás! Arany-, ezüst 
ékszereket; bizsukat; mindenféle órákat; 
régi bútorokat, festményeket, bronzokat; 
Herendi, Zsolnay, Gorka stb; régi pénzeket, 
érméket, kitüntetéseket, képeslapokat, 
katonai eszközöket. Teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállás. 1053 Szent István krt. 25., 
06-70-608-6082.

SZOLG ÁLTATÁ S
Betegápolást, étkeztetést vállalok hétfő-
től péntekig Szentendrén, elsősorban Pis-
mányban. Tapasztalattal és referenciákkal 
rendelkezem. Rugalmas időbeosztás, 
megbeszélés szerint. Tel. 06-20-585-5857.

Asztalos munkát vállal, fából mindent! Tel. 
(26) 318-219, 06-30-319-7278.

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, 
fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés. 
Veszélyes fák kivágása alpintechnikával 
is. Tel. 06-30-994-2431.

Burkolatjavítás, kőműves munkák, térkö-
vezés. Teraszok, járdák, kerítések készíté-
se, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- 
és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-578-
1468.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikro-
hullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. 
(26) 788-367, 06-30-950-4187, Mezei Sándor.

 
Víz- és szennyvíz bekötések 
(telken belül is), csapadékvíz 
elvezető rendszerek tervezését, 
meglévő kutak (ásott, fúrt) vízjogi 
fennmaradási engedélyeztetését, 
kivitelezési munkák felelős 
műszaki vezetését, valamint 
műszaki ellenőrzését vállaljuk! 
 
Smart Water Bt. 

Telefonszám: 06-20/390-7598 

E-mail: smartwaterbt@gmail.com 
 

 

 

Ha segítő, támogató beszélgetésre 

van szükséged a jelen nehéz 

helyzetben, online és ingyenesen állok 

rendelkezésedre.

időpontegyeztetés:

06309615551

Nőgyógyászat

• Budapest Xiii. kerület:
+36 20 264 2199

• szentendre:
+36 20 424 7960

• Budakeszi:
+36 20 952 5228

www.binobruno.com

www.binobruno.com

 Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

www.binobruno.com

 Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

Építőipari munkák!

Hőszigetelés, komplett 
lakásfelújítás, kül- 

és beltéri burkolás 
referenciával 

szentendrén és 
környékén

Telefon: 06 20 341 4585

Kereskedőház Étterem
Szentendre, Fő tér 2-5.

reNDelésfelvétel:
+36-70-649-2820 telefonszámon 10-19 óra között.
Fizetési lehetőségek: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya
(A bankkártyás fizetéseket kérjük előre jelezni!)
A kiszállítás SZENTENDRE TERÜLETÉN INGYENES.

leves + főétel 1.690 ft
leves + főétel + Desszert 2.090 ft
Kétszemélyes tál 3.950 Ft

levesek: 0,3 l
Tanyasi tyúkhúsleves 750 Ft
Francia hagymaleves  750 Ft
Alföldi gulyásleves  950 Ft
Hideg erdei gyümölcsleves 750 Ft

főételek:
Házi hamburger steakburgonyával 1.550 Ft
Pulled pork hamburger steakburgonyával 1.750 Ft
Rántott cukkini párolt rizzsel, tartárral  1.550 Ft
Csirke cézár saláta  1.550 Ft
Bolognai spagetti 1.550 Ft
Mézes chilis csirkecsíkok párolt rízzsel 1.550 Ft
Trappista sajt rántva párolt rizzsel, tartárral  1.750 Ft
Sertés karaj rántva burgonyapürével  1.850 Ft
Rántott csirkemell csíkok steakburgonyával  1.750 Ft
Cordon bleu steakburgonyával 1.750 Ft
Csirkepaprikás galuskával  1.850 Ft
*Marhapörkölt galuskával 1.950 Ft
*Rántott harcsa burgonyapürével 1.950 Ft
*Kétszemélyes tál  3.950 Ft
(Rántott trappista sajt, Cordon bleu, 
Roston csirke csíkok, Rántott karaj
és Vegyes köret)

Desszert:
Palacsinta (nutella, lekvár, túrós) 2 db  650 Ft
Somlói galuska  750 Ft

Hirdessen a szentendre és vidékében!

A járványügyi helyzetre való tekintettel képes hirdetéseinket 

most féláron kínáljuk. Tekintse meg médiaajánlatunkat 

a www.szevi.hu/mediaajanlo linken, vagy keressen bennünket 

az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

+36 26 505 120 • +36 20 260 4642 • szevi@szentendre.hu
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ÁltAlÁNOs seGélYHívÓ: 112

MeNtők: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

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

reNDőrséG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

POlGÁrőrséG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-
2110, titkár: Simonyi Zsolt

kÖzterÜlet felÜGYelet:
munkanapokon: +36/26-785-056
Hódiszpécser: +36/20-320-7216

reNDészeti irODA:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36/26-300-407
Telefon ügyeleti: +36/20-290-0190
Email: szeri@szentendre.hu

szeNteNDrei JÁrÁsi HivAtAl
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu)
Tel: +36-26/501-900
jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
• Szociális ügyek: 501-920,/-921,/-923,/-924
• Hatósági ügyek: 501-905
• Gyámügy: 501-903,/-932,/-933,/-934
gyamugy.szentendre@pest.gov.hu

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefo-
non előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség. 
Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg 
az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát. A hiva-
tal kéri, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben 
érkezzünk kísérővel, és várakozáskor tartsuk be 
az egymás közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” 
távolságot.

ÜGYfélszOlGÁlAti irODA
(Duna korzó 25.)
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Március 19-től hétköznapokon 8.00-18.00 óráig 
működik, 14.00 óra után csak a veszélyhelyzettel 
összefüggő ügyekben nyújt segítséget. Személyes 
ügyintézésre továbbra sincs mód, az ügyfelek elekt-
ronikus formában, illetve telefon útján intézhetik 
ügyeiket.

elMűéMÁsz
+36/1-238-3838

A koronavírus további terjedésének megakadályo-
zása miatt az ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. 
Az online ügyfélszolgálati irodák éjjel-nappal mű-
ködnek, ezen a felületeken a számlázási, díjkötési, 

műszaki és egyéb egyedi bejelentésű ügyeket is 
lehet intézni.

DMrv
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

A DMRV Zrt. felfüggesztette a személyes ügyfélkap-
csolati irodák ügyfélfogadási tevékenységét. Az 
eddig személyesen intézhető ügyeket telefonon, 
online, e-mailben, postai levélben és faxon lehet 
intézni. Felfüggesztették továbbá a személyes 
közműegyeztetéseket, a tervezett mérőcseréket, 
plombálásokat, és a leolvasási tevékenységeket is. 
A vízmérőállást a DMRV honlapján lehet bejelenteni.
További intézkedésig folytatódik a bekötések kivite-
lezése, a szennyvízbekötések szemléje, folytonos az 
üzemzavarok elhárítása, azonban a karbantartási és 
felújítási munkálatokat szükség esetén átütemezik. 
A káresemények bejelentésére a megadott csator-
nákon továbbra is lehetőséget adnak, azonban a 
személyes kárfelmérést felfüggesztik, valamint arra 
kérik az ügyfeleiket, hogy a tervdokumentációkat 
postai úton küldjék be.

GYÓGYszertÁri ÜGYelet

Ügyeleti díj 21:00 órától: 380 Ft
Hétköznaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)

Hétfő: Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa György út. 1.
+36/26-500-248
+36/30-214-1091
Kedd: Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok utca. 4.
+36/26-310-868
+36/30-564-9201
Szerda: Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk utca. 11.
+36/26-505-779
+36/20-327-7971
Csütörtök: Vasvári Patika
Szentendre, Sas utca.10.
+36/26-303-825
+36/20-547-0463
Péntek : Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa György út 20.
+36/26-319-354
Szombat: Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária út 33.
+36/26-787-796

Május 1-jén, pénteken a Napvirág-csepp Gyógyszer-
tár ügyeletes
reggel 7 órától 24 óráig. Utána készenlét. A többi 
gyógyszertár zárva.

Vasárnaponként a Kálvária Gyógyszertár nyitva 
21:00 óráig

21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)

Május 3. Szent Endre Gyógyszertár

Május 10. Vasvári Patika

Május 17. Ulcisia Gyógyszertár

Május 24. Kálvária Gyógyszertár

Május 31. Pismány Gyógyszertár

Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett 
megadott készenléti telefon-
szám hívását követően legkésőbb fél órán belül a 
gyógyszerész megkezdi az
ellátást.

Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy)
1039 Budapest, Mátyás király út 2.
36/1-240-4320

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Non-Stop Gyógyszertár, Pilisvörösvár
2085 Pilisvörösvár, Fő u.109
+36/26-593-953

OrvOsi ÜGYelet:
A házi és gyermekorvosok kérik, mielőtt szemé
lyesen keresnék fel őket, telefonon konzultáljanak 
velük!!!
Központi ügyelet: Bükköspart 27.,
+36/26-312-650
Hétköznap, hétvégén, ünnepnap:
24 órás orvosi ügyelet működik.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap
9-13-ig, nem szentendrei gyermekek esetén
a helyileg illetékes ügyeletet kell keresni.

GONDOZÁSI KÖZPONT
Sztaravodai út 2.
+36/26-311-964
gondozasikozpontszentendre@gmail.com

idősek és demens betegek nappali ellátása
A Gondozási Központ idősek és demens betegek 
nappali ellátását Fülöp Zsolt polgármester utasítá-
sára 2020. március 16-tól két hétre bezárták, azon-
ban a kormányzati intézkedések értelmében a Szta-
ravodai út 2. sz. alatti Idősek Klubjának épületében 
a szolgáltatások nyújtásának teljes felfüggesztését 
írták elő – egyelőre határozatlan időre. A gondozási 
központ épületébe nem lehet belépni, viszont az 
érkezőknek kiadják az ebédet, illetve tanácsokat 
adnak, segítenek, amiben tudnak. A klubvezető 
továbbra is tartja a kapcsolatot a klubtagokkal, és 
szükség esetén a halaszthatatlan gyógyszerkiváltá-
sában, bevásárlásában segítséget nyújt.

Házi segítségnyújtás
Ennek keretében azokat tudjuk ellátni, akinek igen 
rossz az egészségi állapota, illetve hozzátartozója 
nincs. A házigondozók csak a létfontosságú dolgok-
ban tudnak segíteni, mint például a fürdetés, etetés, 
pelenkázás, gyógyszerkiváltás, gyógyszerelés, 
alapélelmiszerek bevásárlása.

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés továbbra is működik, és igény 
szerint a klubtagoknak házhoz szállítják az ebédet. A 
fertőzésveszély megelőzése érdekében az ebédek 
kiszállítása nem ételhordóban, hanem egyszer 
használatos műanyag dobozokban történik. Az 
ebédek kiszállításában késés fordulhat elő az eddig 
megszokottakhoz képest, ezért kérik mindenki 
türelmét.

Hajléktalanszálló
A Szabadkai utcai telephelyen a Hajléktalanok nap-
pali melegedője és az Éjjeli menedékhely továbbra 
is működik, az előírt higiéniai szabályok maximálisan 
betartása mellett.

védőnői szolgálat és iskolaegészségügyi szol
gálat
A Védőnői Szolgálatnál az egészségügyi dolgozókra 
vonatkozó útmutató szerint járnak el, az Isko-
la-egészségügyi Szolgálat munkatársai az iskolák 
zárva tartása miatt távmunkában dolgoznak.

ÁllAtOrvOs (mindig hívható): +36/30-415-9060

ÁrvÁCskA ÁllAtvéDő eGYesÜlet: +36/20-571-
6502

GYePMester: +36/20-931-6948

szeNteNDrei kÖzteMető: tel/fax: +36/26-310-
442

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

„efi ONliNe” – keresseN MiNket!

szentendre Járás egészségfejlesztési irodája a veszély
helyzet idején is végzi feladatait. A járás lakossága szá
mára minden nap 1517 óra között anonim lelki segély
szolgálatot nyújtunk a 06 20 315 4439 telefonszámon. Az 
iskoláknak indítottuk az „efi online” új szolgáltatásunkat 
is, mely nemcsak kiegészítő ismereteket nyújt a diákok 
számára, de segíti az oktatók munkáját is. Hatrészes 
egészségfejlesztő video programcsomagok készültek 
az általános iskolák alsó és felső tagozatai számára, a 
korosztályokhoz igazítva mindegyik tartalmaz táplál
kozással, életmóddal és lelki egészséggel kapcsolatos 
rövid, de változatos tartalmakat, üzeneteket.

• A számítógép előtti ülés káros hatásainak enyhítésére az 
Országos Gerincgyógyászati Központ „A biomechanikai-
lag helyes testtartás kialakítása” című programja alapján 

gyógytornász által bemutatott és részletes magyarázat-
tal ellátott videót kapnak a diákok. A gyakorlatokat már 
februártól a testnevelési órákon megismerhették az isko-
lások. Javasoljuk a szülőknek, nagyszülőknek is, hogy pró-
bálják ki a gyakorlatokat, tornázzon otthon együtt a család!
• Kidolgozás alatt van a járás felnőtt lakossága számára 
egy sorozat, mely szezonális alapanyagból készült étele-
ket, főzési technikákat, recepteket, évszakkal kapcsolatos 
kulturális szokásokat mutatna be. A programot dietetikus 
vezeti, célja az egészséges táplálkozási szokások kiala-
kítása.
• „Szülő Akadémia” című új sorozatunk hamarosan szülők 
és nagyszülők számára nyújt segítséget online formá-
ban. A témák érintik például a napirend kialakításának 
szükségességét a karantén idején, azt, hogy hogyan tá-
mogathatja a szülő ebben gyermekét, a stresszoldást, a 
nagyszülők szerepét és védelmét a családban és egyéb 
aktualitásokat.

• Élelmiszerbiztonság témakörében érdekes és fontos 
információk találhatók az „Ételek címkéi” című tájékoz-
tatóban: mikre érdemes figyelni tények és tévhitek te-
kintetében. Itt tájékoztatást kaphatnak az élelmiszerek 
kezeléséről, tárolásáról, adalékanyagokról, különösen a 
jelen helyzet tükrében.
Az egymásra épülő anyagok elérésének módját hama-
rosan honlapunkon találhatják. Reméljük, hogy augusz-
tus-szeptemberben újra találkozhatunk programjaink 
valamelyikén: Szentendrén, a Püspökmajori napok ke-
retében az Egészségnapon, vagy az Idősek világnapján 
a Fitt nagyik életmódprogramján, Szigetmonostoron a 
Piros Lábos Fesztiválon a Tudományok udvarában, a 
budakalászi Pilisi kóstolón Táplálkozási napunkon, vagy 
a pócsmegyeri, csobánkai, leányfalui, dunabogdányi 
Egészségnapon.

Szentendre Járás Egészségfejlesztési Irodája





SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

PÉNZADOMÁNYOK
FOGADÁSA

SZENTENDREI ÉLÉSTÁR

ÉTELADOMÁNYOK
FOGADÁSA

Támogasd a koronavírus-
járvány elleni küzdelmet!

Élelmiszer-adományozás
a rászorulóknak, városi felügyelettel

számlaszám:

11742087-20073857
közlemény: Koronavírus 2020 

adományok fogadásának helyszíne:
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

szerda–péntek 14:00–18:00

keresd a kék pajzsot: www.szentendre.hu
facebook.com/Szentendreofficial


