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Bár október bővelkedik az olyan világnapokban, mint 

a mellrák, vagy elhízás elleni nap, a ráktúlélők, a lelki 

egészség vagy a stroke napja – sőt, október 

15-én még a szappannal történő kézmosás fontosságáról 

is megemlékezik a világ –, mégis az egészség 

szó hallatán manapság egy téma jut elsőként 

az eszünkbe: a járvány, ami pillanatok alatt borította 

fel a mindennapjainkat, új kérdések és kihívások 

elé állítva bennünket. Ebben a lapszámban ezeket 

igyekeztünk helyi szinten feltenni és megvizsgálni.

Az általános helyzetről az Egészségfejlesztési 

Iroda szakértői számoltak be, illetve városunk egyik 

legnépszerűbb háziorvosát, Bartha Zsoltot kérdeztük. 

Mivel magunk körül a legnagyobb változásként 

az állandó bizonytalanság-érzetet tapasztaljuk, 

ezért egy pszichológus szakértővel is beszélgettünk, 

aki gyakorlati tanácsokat adott arra nézve, hogy 

miként kezeljük a félelmet és a szorongást, amelyek 

vélhetően akkor is életünk részei maradnak, 

ha ezt a vírust sikerrel legyőzi az emberiség.

Elolvasva jelen lapszámunk témába vágó írásait, 

azt gondolom, szerencsések vagyunk, amiért olyan 

felkészült és lelkiismeretes segítő szakemberek 

praktizálnak tőlünk karnyújtásnyira, mint a megszólalók.

Ugyanakkor a legfontosabb – mint mindig – ezekben az 

időkben is az, hogy figyeljünk egymásra, merjünk nyitni a 

barátaink, ismerőseink felé, hiszen városunkban minden 

adott ahhoz, hogy élő, egymást segítő közösségek 

jöjjenek létre, melyek, mint szociális háló tartanak 

meg akár a legnagyobb nehézségek közepette is.

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Egészséges az, akiben olyan erő van, mint a fákban: 
a növekedés és a kibontakozás ereje.”

(Boldizsár Ildikó)
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Mit tesz ön az egészségéért?

Meglepően népszerű volt az aktuális kérdésünk, miszerint ki mit tesz az egészségéért. A járókelők szívesen osztották meg velünk a 

tapasztalataikat, számunkra pedig kiderült, fejben mindenki pontosan tudja, hogyan kéne élni.

Nem teszem meg, amit meg 

kéne, az biztos. Sokat kellene 

mozogni, egészségesebben táp-

lálkozni és nem idegeskedni a 

munkahelyen. Egyelőre én any-

nyit teszek, hogy bringával járok 

kocsi helyett dolgozni, negyedó-

rát tekerek. Korábban edzettem, 

de ez a vírus miatt kimarad 

sajnos, heti kétszer-háromszor 

jártam korábban. Cukorbeteg-

ségem miatt kell is a mozgás, és 

igyekszem az étkezésre is oda-

figyelni. Ha a 100 százalékhoz 

kéne viszonyítanom, akkor talán 

60-nál járok… (Tibor)

Én elég sokat járok edzeni, heti 

4-5 alkalommal, most pedig 

a Bencés-úton jártam, ami a 

magyarországi Szent Jakab 

zarándokút bencés kolostoro-

kat összekötő ága. Egy hétig 

túráztam, napi 8-9 órát gyalo-

goltam, és egészen feltöltött, 

sajnáltam hazajönni. Emellett 

elég sok jó minőségű táplálko-

záskiegészítőt használok, mert 

nem étkezem még tökéletesen – 

a szénhidrátról még nem mond-

tam le teljesen. (Timi)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás

Jelenleg kismama vagyok, így vitamino-

kat szedek, napi fél órát sétálok, de most a 

rendszeres sport kimarad, mert veszélyez-

tetett terhes vagyok. Valamint próbálok 

figyelni a táplálkozásra is, bár a munka-

helyemen napi 12 órás műszakban vagyok, 

ezért ott akkor tudok enni, amikor az időm 

engedi. (Fanni)

Rendszeresen edzem, illetve az étkezés, és 

a pozitív gondolkodás alapvető fontosságú 

az életemben. Ezzel nem azt akarom mon-

dani, hogy kerüljük a rosszat, hanem azt, 

hogy helyezzük át pozitívba. Én úgy vagyok 

vele, hogy nem félek a haláltól, korábban 

volt pánikbetegségem, mindenféle gyó-

gyászati és orvos segítsége nélkül jöttem 

ki belőle. Az ember legyőzheti magát, de 

el is bukhat. Ez a felismerés engem meg-

erősített. (Laci)

Nagyon figyelek arra, hogy mit eszem, és 

hol vásárolok élelmiszert. Zöldséget, gyü-

mölcsöt piacról, olyanoktól, akiknél tudom, 

hogy jó minőséget kapok, ami nincs tele-

nyomva vegyszerrel. Ez az egyik, a másik, 

hogy gyalog és kerékpárral járok, nincs is 

kocsim. Az elmúlt fél évben nem jutottam 

el jógázni, helyette inkább túrázom. (Judit)

Görkorcsolyázom, 112 kilométert mentem 

a múltkor, amikor nagyon belevadultam, 

emellett intenzíven úszom, 16 km a rekor-

dom folyóvízben, illetve sízem is, 200 km-t is 

mentem már a lejtőkön. (Szalai Béla)

Táplálékkiegészítőket szedek, mozognék, 

ha lenne időm, és elméletben nagyon jó 

vagyok stresszoldásban is. (Erika)

Naponta kerékpárral járok munkába, mind 

a tömegközlekedés, mind a kocsi helyett ezt 

használom, futok és úszom is. Ennyi sport 

mellett azt eszem, amit szeretek, nincsenek 

megkötések. (Bence)
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Csak egészség legyen!

Ez az évünk óhatatlanul az egészségre fókuszál. Akár akarjuk, akár nem, 
a téma itt kopog az ajtónkon. A Covid-19 ráirányította a figyelmet az emberek, 
a betegek és az egészségügy sérülékenységére is. De milyen állapotban van 
az ország? És Szentendre?

Tetszik vagy sem, a statisztikák pon-

tosan mutatják, mi a helyzet a várható 

megbetegedésekben, halálozásokban. 

Nyugat-Európához képest átlagosan 5-7 

évvel élünk kevesebb ideig, a legtöbb 

daganatos beteg is a magyar lakosság-

ból kerül ki. Pest megye lakosságának 

egészségügyi helyzete az országos szint 

körül alakul, bár a csecsemőhalandóság 

alacsonyabb az agglomerációban, ez vél-

hetően az ellátórendszer közelségének 

és felszereltségének köszönhető. Buda-

pesten ugyanis az orvosok száma duplája 

a vidéki átlagnak, és a főváros tekinthető 

az ország legnagyobb kórházközpontjá-

nak. „A közép-magyarországi régióban 

kistérségi szinten egy északi (szentendrei 

és dunakeszi) és egy nyugati (pilisvörösvári 

és budaörsi) kedvezőbb helyzetű övezet 

rajzolódik ki a helyi lakosság egészségi ál-

lapota nyomán (főként a mortalitás alap-

ján)” – írja a Központi Statisztikai Hivatal 

a területi jelentésében.

A Szentendrén és környékén élők egész-

ségével többek közt az Egészségfejlesz-

tési Iroda foglalkozik (EFI). „Az országosan 

felállt szervezet 2018 október elsejével jött 

létre a térségben, feladata olyan egész-

ségre nevelő és szemléletformáló élet-

módprogramok megvalósítása, amelyek 

hozzájárulnak a lakosság egészségtuda-

tosságának növeléséhez, hosszú távon a 

járás lakóit leginkább sújtó megbetege-

dések és vezető halálokok visszaszorítá-

sához. Feladatainak megvalósítása során 

az EFI törekszik arra, hogy az egészséges 

élet feltételeihez való hozzáférést az esé-

lyegyenlőség jegyében valamennyi hátrá-

nyos helyzetű lakossági csoport számára 

biztosítsuk. További feladat a járásban zaj-

ló egészségfejlesztési tevékenységek ösz-

szehangolása, az egészségügyi szereplők 

közötti partnerségi kapcsolatok kiépítése 

révén” – írta megkeresésünkre Huszárné 

Kürti Éva, az EFI irodavezetője.

Tapasztalatuk szerint a lakosság igényli 

a programokat. „A meghirdetett csoport-

foglalkozásaink mindig teljes létszám-

mal zajlottak, és sokszor még várólistánk 

is volt. Sokan érkeztek úgy, hogy egy volt 

résztvevő ajánlotta a csoportunkat. Az is-

kolákkal is jó a kapcsolat, a rendhagyó 

osztályfőnöki órákat egy előzetes igény-

lista alapján állítottuk össze, a pedagógus 

kollégák visszajelzései alapján. A lakossá-

gi programokon is mindig nagy az érdek-

lődés a sátrunknál” – vázolta Huszárné 

az elmúlt években elért eredményeket. 

Két év után lezárult a ciklus első része, 

az Európai Unió után a projektet a követ-

kező három évben az önkormányzatok 

finanszírozzák.

Bár a telephely Szentendréről Pócsme-

gyerre került, a programok nagy része 

külső helyszínen zajlott és zajlik, így nem 

okoz fennakadást a költözés. „Szeretnénk 

nagyobb számban online programokat is 

indítani, hogy még több emberhez eljus-

sunk. Erre eddig – a járvány első hullá-

mától eltekintve – a projektelvárások nem 

adtak lehetőséget, de a következő fenn-

tartási időszakban már lesz rá módunk.” A 

programokat és foglalkozásokat a járás 12 

településének lakói, a diákok és az idősek 

egyaránt ingyenesen vehetik igénybe.

Huszárné Kürti Évát arról is megkérdez-

tük, milyennek látják az itt élők egész-

ségét. „Földrajzi elhelyezkedésünkből is 

adódik, hogy az országos átlaghoz képest 

átlagosan jobbnak mondható, de ez nem 

azt jelenti, hogy nincs min változtatni. 

Fotó: unsplash.com/UnitedNationsCovid-19Response

A programokat és foglalkozásokat 
a járás 12 településének lakói ingyenesen 
vehetik igénybe.
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A daganatos megbetegedések, a szív- és 

érrendszeri betegségek csökkentése, va-

lamint az egészségben eltöltött évek és a 

megelőzhető halálozások érdekében még 

sok tennivalónk van. Az Európai Közösség 

államaihoz képest rossz helyen állunk” 

– írta, majd hozzátette, hogy azok, akik 

őket felkeresik talán egészségtudato-

sabbak, hisz már elmentek legalább egy 

egészségnapra, érdeklődnek 

a programok iránt. „Amit prob-

lémának látunk, hogy az online 

térben nagyon nehéz az infor-

mációk között eligazodni. Mint 

más területen is megfigyelhető, 

alapvető szakmai tudás nélkül 

nehéz elkülöníteni a tudomá-

nyos és az áltudományos is-

mereteket. Éppen ezért tartjuk 

fontosnak, hogy folyamatosan 

közöljünk a honlapunkon és a 

Facebook-oldalunkon szak-

emberek által írt tartalmakat.”

Az EFI részeként működik a 

Lelki Egészség Központ (LEK), 

melynek pedagógiai szakpszi-

chológusa és biblioterapeu-

tája Horváth Judit. Őt arról 

faggattuk, milyen most az 

emberek lelkiállapota, és mit 

tud tenni a központ, hogy min-

denkinek jobb legyen kicsit.

Megítélése szerint a pandémia hatásá-

ra az emberek bizonytalanabbá váltak, 

nagyon sokan szoronganak, ami vagy 

manifeszt módon jelenik meg, vagy szá-

mos esetben az elleplezett szorongás 

jellemző, ami nemritkán agresszióként 

tapasztalható. Tehát jelentősen megnö-

vekedett az agressziós szint, és vannak 

olyan tendenciák, amik egyértelműen 

a COVID-hoz köthetőek. Ilyen az idősek 

helyzetének megváltozása, a nem meg-

felelő értelmezése annak, ami történik 

– és ez nagy gondot jelent. „Az embere-

ket megérinti a helyzet, ha nem lenne a 

vírus, sajnos, akkor is egy szorongó tár-

sadalomban élnénk, bár nem egy vésze-

sen szorongóban” – magyarázza Horváth 

Judit, aki arról is beszélt, hogy az indokolt 

intézkedések folyományaként az idősek 

gyakran elszigetelődnek. Pedig ők azok, 

akik mindent mindig egyedül, segítség 

nélkül csináltak, ellátva magukat, ugyan-

akkor aktívan részt véve a mindennapi 

életben. A járvány során elvették tőlük 

a kapcsolatrendszerüket, az önrendel-

kezésüket, sokszor teljes magányra, be-

zártságra ítélve őket. „Mert lehet tudni, 

hogy aki tartósabban egyedül van, az 

szignifikánsabban hajlik a betegségre, 

vagy még rosszabb dolgokra” – tette 

hozzá. „A tavaszi lezáráskor sokszor és 

sok helyről hangzott el, hogy: az öregek 

tehetnek mindenről, miattuk veszítjük el a 

munkánkat, az otthonunkat. A veszélyez-

tetett korosztály sokszor lelki vagy akár 

testi atrocitások elszenvedőjévé vált. Az 

időseket megfosztották a terepeiktől. Egy-

fajta villámszocializáció során kellett új 

kompetenciákat megszerezniük rövid idő 

alatt, mint a vásárlási szokások megvál-

tozása, a családdal, rokonokkal való kap-

csolattartás nehézségei, a barátokkal való 

találkozások, beszélgetések. Keserves 

időszak volt ez. Egy bűnbakképzés indult 

el, aminek az idősek lettek az áldozatai” 

– véli a pszichológus. Más szempontból 

ugyanekkora pszichés megterhelés ne-

hezedett a teljes gazdaságra, a munka-

vállalókra, az oktatási intézményekre – a 

családok, a gyerekek is megszenvedték 

a digitális oktatás összes nehézségét a 

pedagógusokkal egyetemben. Mindenki 

heroikus módon küzdött a maga frontján.

A második hullámban, úgy tűnik, a hely-

zet megváltozott. A vírusfertőzés (igaz, 

sokszor enyhébb tünetekkel járó) formája 

egyre inkább érinti a fiatalabb korosztá-

lyokat is. A vírus napjainkban két párt-

ra osztja az embereket, a tagadók és a 

túldimenzionálók állandó vitája zajlik – 

mindkettő veszélyes. Az biztosra vehe-

tő – véli a szakember, hogy a második 

hullám keményebb lesz, mint az első, 

ám ennek ellenére kevéssé tartják be 

az emberek a kimozdulási szabályokat, 

sokan nem veszik komolyan a veszélyt, 

buliznak, nem figyelnek a távolságtartási 

kötelezettségre, maszkviselésre. Ennek 

oka vélhetően az, hogy az első hullám 

idején szigorúan kordában volt tartva a 

járvány, kevés volt a regisztrált-tesztelt 

fertőzöttek száma, így túlintézkedésnek 

tűntek a döntések az akkor ismert eset-

számok tükrében. „Mivel már megijedtünk 

egyszer, másodszor nem tesszük ezt, so-

kan vallják…” – magyarázta a szakember. 

„Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a 

járvány következtében a pszichés prob-

lémák száma egyfolytában nő, a zavaros, 

egymásnak ellentmondó információk 

áramlása is sok gondot okoz 

az embereknek, súlyosbítva a 

pánikbetegséget, a sokfajta 

egyéb pszichés problémát és 

fokozva a depressziót. Gyako-

ribbak a pszichoszomatikus 

betegségek is: pedig fontos 

tudnunk, hogy a lelki immun-

rendszer legalább olyan fon-

tos, mint a testi.”

A Lelki Egészség Központ és 

az iroda egy nyertes pályázat 

keretében két éve működik 

együtt. A SZEI (Szentendre 

Egészségügyi Intézményei), 

mint az iroda szakmai veze-

tője és gondozója a kötelező 

hároméves fenntartás idején 

is segít az irodának. A pre ven-

tív tevékenység tehát folyta-

tódhat, személyes és/vagy 

online terepen egyaránt.

A LEK munkájára nagy szük-

sége volt a járás lakosságának, mert na-

gyon sokféle csoportot, intézményekben 

zajló programot indított, amelyeken több 

ezer kliens vett részt. Egyéni terápiára 

ugyan nem vállalkoznak, de a csoport-

foglalkozásokon minden korosztály részt 

vehetett, szigorúan ingyenesen. Ezeken 

az alkalmakon azzal foglalkoztak, ho-

gyan lehet stresszt csökkenteni: a kö-

zérzet javítása, a komfortérzet növelése 

érdekében konfliktuskezelést, asszertív 

kommunikációt tanultak, biblioterápiát 

folytattak. Honlapot, Facebook-oldalt, 

online csoportokat működtettek, vala-

mint telefonos lelki segítő szolgálatot is 

létrehoztak a járvány időszakában. Mű-

vészetterápiás csoportjaikban, például 

a biblioterápiaban, vagyis a könyvekkel 

gyógyítás során, rengeteg olyan reflexiót 

kaptak egymástól a résztvevők, amivel 

tovább tudnak dolgozni.

A csoportmunka rámutatott, hogy a ve-

lünk történő dolgokat sokféleképpen le-

het értelmezni, az élethelyzeteket sokfé-

leképpen lehet átélni.

A program másik gerince az iskolai mun-

ka, gyerekek százait érték el a szakembe-

rek, akik szülői értekezletet, rendhagyó 

Fotó: unsplash.com/UnitedNationsCovid-19Response

„...ha nem lenne a vírus, sajnos, akkor is 
egy szorongó társadalomban élnénk, bár nem 
egy vészesen szorongóban.”
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Mi a szakemberek tapasztalata az embe-

rek lelki állapotáról? valóban súlyosbo-

dott a helyzet?

Külföldi kutatási adatok alapján a karan-

tén bevezetése óta megnőtt a szoron-

gáscsökkentők, az altatók, az antide-

presszánsok fogyasztása, növekedett az 

öngyilkossági fantáziákkal küzdők száma, 

valamint az alkoholfogyasztás és sajnos 

a családon belüli erőszak is. Jó lenne mi-

nél szélesebb körben beszélni arról, hogy 

nem szégyen segítséget kérni.

Sokan nem mernek beszélni a nehézsé-

gekről még a hozzátartozókkal, barátok-

kal sem, ugyanakkor nem fordulnak külső 

szakemberhez sem.

van-e bármilyen általános tipp, iránymu-

tatás, ami segíthet bennünket „jól tartani” 

ebben a nehéz időszakban?

Amikor felmerül az a kérdés, hogy mit 

tehetünk lelki egyensúlyunk érdekében 

a pandémia idején, részben ugyanazt 

tudom mondani, mint a járvány előtt – a 

kiindulópont mindig az önismeret. Nincse-

nek általános receptek, pirulák. Meg kell 

tudnunk fogalmazni, hogy mi okoz örömöt, 

mi jelent nehézséget és miben szükséges 

fejlődni. Az önismeret nem mindig fáklyás 

menet, de azt hiszem, elkerülhetetlen. 

A jó hír, hogy az erre fordított idő minden 

perce meg fog térülni. A jelenlegi helyzet 

pedig egyben tisztulási lehetőség is arra, 

hogy megérezzük, mi a fontos, mi az, ami 

tényleg számít az életben. Metaforikusan 

feltehetjük magunknak a kérdést: „jó bu-

szon ülünk-e”, jó-e az irány, vagy érdemes 

lenne átszállni egy másikra? Avagy most 

jobb lenne, ha inkább csak várakoznánk? 

Hallgassunk a megérzéseinkre, legyünk 

önmagunk jó barátja!

számtalan helyen halljuk a tanácsot, 

hogy rezilienciára van szükségünk. Mit 

jelent ez?

Lényegében azt a tulajdonságot vagy he-

lyesebben képességet jelöli ez a fogalom, 

amely gyakorlásával az ember testi-lelki 

szenvedések, illetve nehéz élethelyzetek 

átélése után vissza tud térni egy erede-

ti, egyensúlyi állapotba. Képben megje-

lenítve a reziliencia olyan, mint a Kelj fel 

Jancsi!-játék. És ez is az önreflexióról szól. 

Miként viszonyultam a változáshoz tavasz-

szal? Hogyan reagáltam a karanténra? Mi-

lyen viselkedéseket vittem túlzásba? Mi 

adott erőt? Milyen képességeimet tudtam 

használni stresszhelyzetben is? Érdemes 

feltenni ezeket a kérdéseket és levonni a 

tanulságokat.

Lelki egyensúly pandémia idején

A világjárvány megjelenése a legtöbbeket kibillentette megszokott 
életritmusából, sokszor sokaktól hallottuk már: manapság egy biztos, 
hogy semmi sem az. Wendler Patrícia pszichológust a bizonytalansággal való 
megküzdés stratégiáiról kérdeztük.

Wendler Patrícia

több mint húsz éve dolgozik pszicho-

lógusként, coach-ként, szervezet- és 

vezetésfejlesztési tanácsadóként, va-

lamint képzett autogén tréner és pszi-

chodramatista. A legnagyobb motiváci-

ót az egyének, csapatok és szervezetek 

fejlődéstörténete jelenti számára.

osztályfőnöki órát tartottak, pszicholó-

gusokkal, lelki egészség tanárokkal, vé-

dőnőkkel együttműködve a járás tizenkét 

településén. Az iskolai foglalkozások ke-

retében témakatalógusból választottak 

az iskolák – a tanárok és a diákok közö-

sen beszélték meg, mi érdekli őket. Ez 

alapján írták meg a menetrendet a LEK 

munkatársai, hogy azután rendhagyó 

osztályfőnöki órák keretében beszélges-

senek az adott témákról, bevonva az is-

kolapszichológust és a tanárokat is. Ilyen 

témák voltak többek közt a testképza-

varok, függőségek, asszertív kommuni-

káció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, 

kisebbeknek tanulásmódszertani órák, 

koncentrálásfejlesztés. A gyerekek egy 

része sosem találkozott mentálhigiénés 

segítséggel. „A kamaszkor eleve nehezí-

tett terep, így nem lehet elvárni, hogy oda-

megy valaki, aki osztja az észt, és akkor 

majd mindenki megnyílik. Változatos stra-

tégiákkal kell dolgozni, amelynek egyik 

eleme, hogy minden diákot partnerként 

kezelünk, és ezt az attitűdöt többnyire szí-

vesen fogadják a gyerekek” – tudtuk meg 

Horváth Judittól. „Ott nem fegyelmezés 

van, hanem gyerekszerető, barátságos 

közeg, ahol megszűnnek a bizalmatlan-

ságok, legalábbis arra az egy órára. Min-

denki megszólaltatható, ha az ember úgy 

megy be, hogy mi barátok vagyunk, csak 

én egy kicsit öregebb barát.”

Szerencsére a Lelki Egészség Központtal 

többen együttműködnek. Horváth Judit 

elmondta, hogy a Praxisközösség is szo-

ros kapcsolatot ápolt az EFI-vel, így pél-

dául, ha a háziorvosok úgy ítélték meg, 

gyakran küldték a betegeiket a Lelki 

Egészség Központhoz.

A „hogyan tovább” még nem tisztázott 

teljes mértékig, de az biztos, hogy a cso-

portok mennek tovább, ha a vírus nem 

szól közbe, ha pedig igen, akkor online 

formában folytatódik a preventív munka. 

„Az EFI egy misszió – hangsúlyozza Judit. 

– A LEK a rogersi módszert választotta, 

azaz az empátia, az együttműködés, a 

közel engedés és a partnerség a cél. Ez 

úgy érzem, bevált. Ahogy a működésünket 

bemutató prezentációmban fogalmaztam: 

a világunkban az a legfontosabb, hogy se-

gítsünk egymásnak.”

Zimre Zsuzsa

A LEK a rogersi módszert választotta, 
azaz az empátia, az együttműködés, a közel 
engedés és a partnerség a cél.

Wendler Patrícia
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Hogyan tehetünk szert a reziliencia ké-

pességére?

Mindennek az alapja a testi stabilitás, és 

szándékosan sorolom előre ezt a szem-

pontot, ugyanis ez az, amiről a legtöbben 

teljesen megfeledkeznek. És ez olyan 

végtelenül egyszerű dolgokról szól, 

minthogy, ha szomjas vagyok iszom (le-

hetőleg vizet, és minél többet), ha éhes 

vagyok – és akkor, amikor éhes vagyok 

– eszem, ha fáradt vagyok, pihenek.

És érdemes törekedni arra is, hogy hason-

ló időpontokban feküdjünk és keljünk, ele-

gendő időt szánva az éjszakai pihenésre. 

Mindezeket a testünk nagyon jól tudja, ám 

mi hajlamosak vagyunk nem figyelni rá, 

vagy figyelmen kívül hagyni a jelzéseit – 

pedig ezek jelentik a stabilitásunk alapját.

Mi az, ami a borúlátásunkat enyhítheti?

Egyrészt a pillanatban való jelenlét, 

amikor el tudjuk engedni a múlton való 

rágódást és a jövőtől való szorongást 

is, és csak arra a fókuszálunk, ami épp 

előttünk van, ami éppen történik. Gya-

korlásképp érdemes lehet szabad per-

ceinkben megfigyelni bizonyos dolgokat, 

akár csak egy virágot, amit egyébként 

mindig természetesnek vettünk, hogy 

körülöttünk nő, de sosem láttuk igazán. 

Másrészt a tapasztalataim szerint óriási 

erő rejlik az ún. termékeny reménység-

ben is. Ha bármikor úgy érezzük, jönnek a 

sötét gondolatok, tudatosan állítsuk meg 

őket azzal, hogy helyettük olyan dolgokat 

képzelünk el, amelyek a vágyott jövőt, 

célt vagy szükségletet teljesítik be. Mer-

jünk elidőzni az ilyen fantáziákban!

Mi az, ami a munkánkhoz, mindennapi 

tevékenységeinkhez adhat, illetve hoz-

hat sikereket?

A legjobb teljesítmény, ötlet vagy reak-

ció akkor születik, ha meg tudjuk őrizni a 

nyugalmunkat, ezzel kapcsolatban pedig 

a stresszkezelés technikái segíthetnek. 

Ennek egy sokat kutatott formája az au-

togén tréning, ami egy relaxációs techni-

ka, amellyel teljes testi és lelki ellazulás 

érhető el, sőt, segíti a szervezet termé-

szetes öngyógyító folyamatait. Ezen kívül 

rendkívül nagy segítség a nyugalom el-

érésében a különböző légzés technikák 

gyakorlása, de a mozgás, sőt, a tánc is. Ha 

pedig nem szeretnénk bonyolítani az éle-

tünket, napi 1 óra séta is csodákra képes.

Mit tegyünk akkor, ha úgy érezzük, a 

probléma, amivel szembe nézünk meg-

oldhatatlan?

Érdemes ilyenkor ismét csak „megállni” 

egy pillanatra, és válaszolni a következő 

kérdésekre: Mi a célom? Mit kell tennem, 

ahhoz, hogy elérjem? Mit tudok megten-

ni, és mi az, amit nem?

És előfordulhat, hogy elönt bennünket a 

tehetetlenség érzése, de akkor is tudjuk 

azt, hogy jogunk van ehhez is, jogunk van 

elkeseredni, szomorúnak, vagy fáradtnak 

lenni. Fogadjuk el ezeket az érzéseket is, 

és ne szűnjünk meg bízni abban, hogy 

ez is elmúlik, és végül felül fogunk a 

nehézségeken kerekedni. Ehhez pedig 

önbizalomra van szükségünk, ami egy-

részt hit önmagamban, illetve remény 

abban, hogy bármi történik, a barátaim, 

az ismeretségi köröm meg fog engem 

tartani. Érdemes ilyenkor népmeséket, 

mítoszokot olvasni, mert nemcsak a gye-

rekeknek (sőt!), hanem felnőtteknek is 

tanulságul szolgálnak, hiszen megmutat-

ják, hogy mindig jön valami jel vagy külső 

támogatás, ami átlendít a nehézségeken.

-gs-

(Az öngyilkossági segélyvonalak segít-

séget nyújtanak az arra rászorulóknak. 

Ha támogatásra van szüksége, vagy egy 

ismerőse szorul segítségre, vegye fel a 

kapcsolatot egy segélyvonallal! Ha ag-

gódik egy ismerőse miatt, bátorítsa őt is 

egy segélyvonal megkeresésére!

Kék Vonal 116 111)

Egészség – 
kamaszszemmel…

Mi, kamaszok különleges életszakaszt 

élünk, amely időszaknak több meghatáro-

zó aspektusa is van. Amit most kiemelnék: 

az életmódunk. Nagyon sokan – köztük én 

is – elhanyagoljuk ezt a kérdést, pedig, 

ha a jövőnkbe tekintenénk, rájöhetnénk, 

hogy az egészségünk prioritásként való 

kezelése nem egy buta gondolat.

Kitöltettem egy kérdőívet az egészséges 

életmódról tizenkettő kortársammal. Az 

volt a feladat, hogy válaszoljanak olyan 

kérdésekre, amik az ő szokásaikhoz 

kapcsolódnak: milyen gyakran esznek 

gyümölcsöt? Milyen gyakran sportolnak 

iskolán kívül? Használnak-e kézfertőtle-

nítőt tömegközlekedés után? A kérdőívek 

eredményéből az derült ki, hogy a leg-

többen nem figyelnek oda az egészséges 

étkezésre vagy a tömegközlekedés utáni 

kézfertőtlenítésre, viszont az iskolán kívüli 

sportolásra és testedzésre annál inkább.

Tisztelet persze a kivételnek, no meg a 

lányoknak! A kérdőív eredményei szerint 

a lányok, ha tehetik, sokkal jobban odafi-

gyelnek az egészséges étkezésre, mint a 

fiúk. Ellenben, amit hajlamosabbak elha-

nyagolni, azt a fiúk viszik tökélyre, ugyanis 

nem ismerek olyan velem egyidős fiút, aki 

ne sportolna heti rendszerességgel.

Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bő-

rünkben, mindkét tényezőre oda kellene 

figyelnünk, ami persze nagyon nehéz, 

hiszen sokunk idejét betelítik az iskolai 

feladatok és az egyéb programok. Emi-

att közülünk csak kevesen tapasztalják, 

milyen az, amikor az ember megtalálja az 

egészséges egyensúlyt…

Kerti Jakab

kilencedikes gimnazista

Fotó: unsplash.com/UnitedNationsCovid-19Response

Fotó: unsplash.com
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RÖVID HÍREK

felJeleNtés kÖzvAGYONt kÁrOsítÓ 

BŰNCselekMéNY GYANÚJA MiAtt A 

szentendrei önkormányzat képviselő-tes-

tületének szeptember 30-i rendkívüli ülé-

sén Fülöp Zsolt bejelentette, feljelenést 

tett ismeretlen tettes ellen Szentendre vá-

ros közvagyonát károsító bűncselekmény 

gyanúja miatt. Október 1-jén a város hiva-

talos honlapján megjelent hír értelmében 

„a polgármester a feljelentés tárgyává tett 

cselekményt illetően azt kifogásolta, hogy 

egy központi fekvésű, jó állapotú önkor-

mányzati tulajdonú helyiség hasznosításá-

ra oly módon került sor, hogy azzal a várost 

kimutatható vagyoni hátrány érte”. Október 

2-án Pál Gábor belvárosi képviselő Face-

book-bejegyzéséből kiderült, a kérdéses 

ingatlan a Dumtsa Jenő utca 22. szám 

alatti épület egyik irodája (idén júniustól a 

Szentendre és Vidéke szerkesztőségi he-

lyisége), melyet 2016-tól 2020 márciusáig 

Gyürk András európai parlamenti képvise-

lő bérelt. Pál Gábor tájékoztatása szerint a 

frekventált helyen elhelyezkedő ingatlan 

bérbeadását nem előzte meg pályázat, a 

bérleti díjat pedig havi 30 ezer forintban 

állapították meg, mely összeget „brutá-

lisan alacsony árnak” tart. Indoklásként 

hozzátette: ez az összeg a 34 m2 alapte-

rületre vetítve nettó 883 forint/m2 árnak 

felel meg, ugyanakkor a kérdéses utcában 

lévő egyéb önkormányzati ingatlanok bér-

leti díjai 4-4500 forint/m2 körül alakultak 

a kérdéses időszakban. A város honlapján 

megjelent hír szerint a feljelentés továb-

bi fejleményeiről a vonatkozó jogszabályi 

lehetőségek figyelembevétele mellett ad 

majd tájékoztatást a város vezetése.

elfOGADtÁk A tDM éves BeszÁMOlÓ-

JÁt Szeptember 30-án reggel rendkívüli 

ülést tartott a szentendrei önkormányzat 

képviselő-testülete. Az ülésen két elő-

terjesztésről határoztak. Elfogadták a 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

(NKft.) 2019. évi egyszerűsített éves beszá-

molóját. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 

ugyanakkor nem tartotta megfelelőnek az 

NKft. közszolgáltatási tevékenységének 

2019. évi beszámolójáról szóló előterjesz-

tést, mert „annak felsorolás jellege nem 

tette egyértelművé, hogy az 50 millió forint 

összegű önkormányzati támogatás pon-

tosan mire lett felhasználva”. A képvise-

lő-testület ezért úgy döntött, visszaküldi 

átdolgozásra az előterjesztést, és a soron 

következő, októberi ülésén tárgyalja meg.

felMONDOtt A v8 ÜGYvezetőJe 2020. 

szeptember 29-én Rozman Péter, az Aqua-

palace Kft. ügyvezető igazgatója benyúj-

totta a felmondását. A posztot március 

közepe óta betöltő Rozman Facebook-be-

jegyzésében döntését azzal magyarázta, 

hogy a feladat ellátásához „sokkal inkább 

politikusnak kéne lennem, ami nagyon tá-

vol áll tőlem; én a V8 szakmai vezetőjének 

jöttem”. Utódját a város honlapján közzé-

tett információ szerint nyílt pályáztatás út-

ján fogja kiválasztani a képviselő-testület.

vÁrOsi kézBeN A BÜkkÖs-PArti PiAC 

Szeptember 30-án az önkormányzat át-

adta a Zero-24 Healthy Lifestyle Kft. kép-

viselőjének a piac üzemeltetésére szóló 

szerződés azonnali hatállyal történő fel-

mondólevelét, a cég ugyanis többszöri fel-

szólítás ellenére sem fizette ki az esedékes 

üzemeltetési díjat.

A következő piacnapon, október 3-án már 

a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 

Kft. felelt az üzemeltetésért, vagyis a piac 

városi fenntartásba került.

PANAsz Az ÜGYelet MeGszÜNtetése 

elleN Az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 

határozata alapján 2020. október 1-jétől 

megszűnt az éjszakai ügyelet és készen-

lét a gyógyszertáraknál. Fülöp Zsolt pol-

gármester elfogadhatatlannak tartja, hogy 

egy járási központban ne legyen éjszakai 

gyógyszertári ügyelet, ezért panaszt tesz 

az Intézetnél, és kéri a korábbi ügyeleti 

rend visszaállítását.

COviD19: PCr-szŰrés kezDőDÖtt A 

szei-BeN 2020. október 2-ától Szentend-

re Város Egészségügyi Intézményeiben 

(SZEI) is elvégzik a koronavírus-fertőzött-

séget a garat nyálkahártyájából vett min-

tából megbízhatóan kimutató, úgynevezett 

PCR-szűrést. A teszt hatósági ára 19.500 

forint, mely összeg az ÁFÁ-t is tartalmaz-

za. A szűrésre tünetmentes páciensek je-

lentkezhetnek az alábbi telefonszámon: 

+36/20-942-0357.

szei PrOtOkOll A Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei (SZEI) tájékoz-

tatása szerint az alábbi szabályokat kell 

betartani: a betegek csak előzetes telefo-

nos, vagy e-mailes bejelentkezés alapján, 

időpontra érkezhetnek a rendelésekre; az 

épületbe belépni csak maszkban lehet; az 

egyes rendelések működési idejének kez-

detéről, rendelési idejéről folyamatosan 

tájékoztatást nyújtanak a www.szei.szent-

endre.hu weboldalon, és az intézmény 

telefonos elérhetőségein. Kérik, hogy 

mindenki az egyeztetett időpont előtt 15 

perccel, pontosan érkezzen.

„MiNt veleNCéBeN, CsAk A GONDOlA 

HiÁNYzik” Magyar Judit, Pannóniatelep 

önkormányzati képviselője az Ericsson ját-

szótérre szervezett lakossági fórum után 

szeptember végén a Római temető utcában 

találkozott a választási körzetéhez tarto-

zókkal. Hetven szórólapos meghívót dobtak 

be a környéken, az érintettek közel fele ott 

volt. A címben idézett lakóhoz hasonlóan a 

legtöbben azt sérelmezték, hogy nagyobb 

esőzéseket követően a lejtés miatt az utca 

vége szinte megközelíthetetlen, regge-

lente csak gumicsizmában lehet elindulni. 

Mandula Gergely, a Városi Szolgáltató Zrt. 

vezérigazgatója elismerte: munkarendjük 

szerint csak hétköznap szivattyúznak az ut-

cában, az érdemi megoldást a vízelvezetést 

biztosító beruházás jelentené.

Többen elégedetlenségüknek adtak han-

got az utca túloldalán épült lakóparkkal 

kapcsolatban. Kifogásolták, hogy a Kőzúzó 

utcai focipálya melletti nyárfák kivágása 

után az egykori gyümölcsössel együtt a 

jegenyefasor is eltűnt. Helyette a korábbi 

járdát megszüntetve épített kerítést a be-

ruházó: a kapui rögtön az utcára nyílnak, 

így parkolni és közlekedni is balesetve-

szélyes itt. A lakók az új helyzetet kezelni 

képes forgalomtechnikai megoldásokat 

és fatelepítést sürgettek, valamint köztéri 

szemetes elhelyezését, 20-30 kilométe-

res sebességkorlátozás bevezetését és a 

Szabadkai utca egyirányúsítását kezde-

ményezték. Magyar Judit ígéretet tett arra, 

hogy a felvetett problémákat továbbítja és 

képviseli a megfelelő szakterületeken, és 

kérte a jelenlévőket, hogy csatlakozzanak 

a Pannóniatelep Facebook-csoporthoz, 

itt jelezhetik az aktuális problémákat és 

tájékozódhatnak az elért eredményekről. 

(Bővebben: www.szevi.hu)

MeGJeleNt A MÁv-Hév JÁrMŰteNDere 

Az új HÉV-járművek maximum százhúsz 

méter hosszúak lesznek, utasterüknek 

teljes hosszban átjárhatónak kell lenni, 

így minimum hétszáz utas befogadására 

lesznek alkalmasak, négyzetméterenként 

négy álló utassal számolva. Legalább 

235, legfeljebb háromszáz ülést helyez-

Az iroda Jókai utca felőli bejárata | Fotó: szevi.hu

Fotó: Bellai László
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nek majd el rajtuk. Legalább négy kere-

kesszékes helyet is kell majd kialakítani 

a fedélzeten. A korszerű motorvonatok a 

szentendrei H5-ös HÉV-en, valamint az 

M5-ös metróvá átalakítani tervezett rácke-

vei H6-os és csepeli H7-es HÉV-vonalakon 

fognak közlekedni. Az új szerelvények a 

tervek szerint 2023–2025 között állhatnak 

forgalomba. (Forrás: www.iho.hu)

ÁtADtÁk A BUDAPestet és szeNteND-

rét ÖsszekÖtő kerékPÁrUtAt 2020. 

szeptember 18-án Budakalászon hiva-

talosan is átadták a forgalomnak a Duna 

partján és a Lupa-tó mellett is elhaladó 

új kerékpárutat. Az 5,6 km hosszú útsza-

kasz az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal 

része, amely az Atlanti-óceánt köti össze 

a Fekete-tengerrel több fontos, nagy eu-

rópai folyót érintve. Révész Máriusz aktív 

Magyarországért felelős kormánybiztos 

beszédében kitért a szentendrei városve-

zetés „hídellenességére”, ehhez csatlako-

zott Hadházy Sándor. Pest megye 3. számú 

egyéni választókerületének képviselője el-

mondta: biztos abban, hogy idővel „ezek a 

kérdések is rendeződnek és a szentendrei 

városvezetés is fel fogja ismerni, hogy a 

kerékpáros turizmusban mennyi lehető-

ség rejlik és fel fogja ismerni Szentendre 

közönsége is, hogy erre szükség van”.

Fülöp Zsolt több nyilatkozatban is reagált a 

vádakra. „A városvezetés nem ellenzi, soha 

nem is ellenezte a város és a sziget kö-

zötti kerékpáros híd megépítését. Csak az 

nem mindegy, hogy a város mely pontján 

ér partot a híd” – hangsúlyozta Szentendre 

polgármestere, aki örömét fejezte ki ami-

att, hogy új kerékpárúttal gazdagodott a 

térség.

kitÜNtetést kAPOtt és ADOtt Át A 

zeNeiskOlA A Magyar Zeneiskolák és 

Művészeti Iskolák Szövetsége és a Ma-

gyar Zeneművészek és Táncművészek 

Szakszervezete által létrehozott szakmai 

kuratórium a szentendrei Vujicsics Tihamér 

Alapfokú Művészeti Iskolának a magyar 

művészeti nevelés-oktatás terén elkért ki-

emelkedő eredményeiért a „Magyar Mű-

vészetoktatásért” intézményi szakmai díjat 

adományozta. Az elismerést Zakar Katalin, 

a zeneiskola igazgatója 2020. szeptember 

23-án az MZMSZ éves közgyűlésén vehet-

te át. A Zene Világnapján tanári koncer-

tekkel egybekötött díjátadót szervezett 

az iskola. Az eseményen a járványügyi 

korlátozások miatt csak a díjazottak és a 

fellépők vehettek részt, de a közvetítés a 

város és a zeneiskola Facebook-oldalán 

is követhető volt. A Levente-díjat minden 

évben olyan zeneiskolás növendék kapja, 

aki sikeres felvételi vizsgát tett zeneművé-

szeti szakgimnáziumba. A pénzjutalommal 

járó elismerést az idén Paládi Attila kapta, 

aki a Ward Mária Zeneművészeti Szakgim-

názium népi ének és népi hegedű szakán 

folytatja tanulmányait. Levente-ösztöndí-

jas lett Baján Veronika. Az Oltai Adrienn 

Díjat a szentendrei zenetanítás érdekében 

kifejtett kiemelkedő szakmai és közössé-

gi munkájáért Bártfai Zoltán vehette át. A 

legmagasabb tanulói elismerés az Arany, 

Ezüst és Bronz Violinkulcs. Az idei díjazot-

tak: Dalos Margit, Reibl Zsombor, Rozsár 

Balázs Pál (Arany); Fáy Lukács, Kocsis 

Ábris, Paládi Attila (Ezüst); Vörös Vilmos, 

Baján Veronika, Jassó Ignác (Bronz).

#freeszfe – szeNteNDréN is vOlt 

szOliDAritÁsi AkCiÓ Szeptember 20-án, 

vasárnap délután Dömény Krisztián Junior 

Príma-díjas szentendrei citeraművész kez-

deményezésére a Színház- és Filmművé-

szeti Egyetem autonómiája mellett kiálló 

flashmob volt a szentendrei Fő téren. A 

demonstráció résztvevői elénekelték a 

színművészetisek ikonikussá vált, „Sej, a 

titkos egyetem…” kezdetű dalát, és ma-

gasba emelték a művészet és az oktatás 

szabadságának jelképévé vált piros-fehér 

kordonszalagot.

A szentendrei fiatalok minikoncertje után 

a résztvevők egy csoportja még elsétált a 

Duna-partra, ahol napról napra szaporod-

nak a szolidaritás kövei.

kétszÁz kOMPOsztlÁDA tAlÁlt GAz-

DÁrA A szentendrei önkormányzat finan-

szírozta program keretében tizenkét év 

alatt mintegy 2500 komposztládát kaptak 

helyi háztartások. Az ingyenes lehetőséget 

az idén is nagy érdeklődés kísérte, már 

augusztus 24-én betelt a 100-as keret és 

szeptember végéig a kiszállítás is befeje-

ződött. A pandémiára tekintettel az idén 

mindenkihez futár vitte a csomagot, a je-

lentkezőknek ezért sem kellett fizetniük. 

További változás, hogy már nem egy, ha-

nem két ládát kaptak az igénylők, mert a 

tapasztalatok alapján egy átlagos háztar-

tás körülbelül ilyen térfogatú kom posz tál-

ha tó hulladékot termel a kom poszt fel-

hasz nál ha tó sá gi ciklusok alatt. Szent endre 

főkertésze, Hazai Attila lapunknak el-

mondta: a komposztládák optimális hasz-

nálatát bemutató, képekkel illusztrált is-

meretterjesztő anyagok is készülnek – ezek 

az információk a város internetes felülete-

in lesznek elérhetők.

éles lőGYAkOrlAtOk A Magyar Hon-

védség Altiszti Akadémia izbégi lőterén 

éles lőgyakorlatot tartanak 2020. október 

1-jén, 5-én, 6-án, 7-én, 8-án, 9-én; 12-én, 

13-án, 14-én és 15-én; 20-án és 21-én, 

valamint 26-án, 27-én, 28-án és 29-én. 

A fenti napokon a lőtér területére 06:00 

órától 24:00 óráig belépni tilos és élet-

veszélyes.

tAleNtUM – ÖsztÖNDíJPÁlYÁzAt fi-

AtAlOkNAk A „Talentum” Szentendre 

Jövőjéért Ösztöndíj nappali tagozatos kö-

zépiskolai tanulmányokat folytató és első 

diplomájuk megszerzéséért tanuló főisko-

lai vagy egyetemi hallgatóknak adható. Az 

ösztöndíjat olyanok nyerhetik el, akiknek 

öt éve bejelentett állandó lakcímük van 

Szentendrén. Középiskolások esetében je-

les bizonyítvány az elvárás. Főiskolások és 

egyetemisták számára a feltétel az, hogy 

az előző két félév teljesítménye alapján 

számított kreditátlaguk elérje a 4,5-es szin-

tet, vagy a tanulmányi eredményük meg-

haladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres 

értékét. A pályázat benyújtásának határ-

ideje 2020. október 16.

tÁJtÖrtéNeti kAlANDOzÁs A kőHe-

GYeN Izgalmas barangolásra hívja az őszi 

tájban az érdeklődőket a Szentendrén és 

környékén dolgozó háziorvosok Praxis-

közössége. A résztvevők – a járványügyi 

helyzetnek megfelelő biztonsági intézke-

dések mellett – egy könnyed, körülbelül 

6 km-es tájtörténeti túrán megismerhetik 

a Kőhegy többezer éves múltját, termé-

szeti értékeit. Találkozó 2020. október 10-

én, szombaton 10 órakor a püspökmajori 

buszfordulóban.

fő téri kArÁCsONYfA Az önkormány-

zat idén is lakossági felajánlásból kívánja 

biztosítani a Fő téri karácsonyfát, az alábbi 

paraméterek mentén: a fa legyen arányos 

felépítésű, 8-12 méter magas, minden ol-

dalról esztétikus, tömött, dús ágazatú és 

levelű közönséges luc, ezüst vagy kau-

kázusi jegenyefenyő, amely szentendrei 

kertben áll, és amelyet a tulajdonosa szí-

vesen látna a város Fő terén. A felajánláso-

kat az alábbi elérhetőségek bármelyikére 

várják:

Városi Ügyfélszolgálat („Fehér Ház”)

Telefon: +36-26/300-407

E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Postai: Duna korzó 25. vagy Városház tér 3.

Fotó: Bellai László

Fotó: Bellai László
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Új szerepet kapnak a kismúzeumok

Bár korábban arról adtunk hírt, hogy a 

képviselő-testület februári ülésén úgy 

döntött, kezdeményezi a Ferenczy Mú-

zeumi Centrum (FMC) állami fenntar-

tásba adását a MűvészetMalom kivéte-

lével, ez egyelőre úgy tűnik, lekerült a 

napirendről. A júniusban hivatalba lépett 

új igazgató, Prosek Zoltán markáns át-

alakításokat tervez. Ennek részleteiről 

is beszélt a Barcsay 120 című kiállítást 

beharangozó október elsejei sajtótájé-

koztatón.

A centrum konszolidálása érdekében 

az elmúlt időszakban tizenhat munka-

társtól váltak meg. Jelenleg a legfonto-

sabb, hogy a költségvetés stabil, mind 

az önkormányzat, mind a minisztérium 

támogatja az FMC fenntartását. A tervek 

szerint a MűvészetMalom északi szárnyát 

szentendrei művészek „kapják meg”: itt 

Korniss Dezső és Deim Pál állandó ki-

állításai mellett retrospektív kiállítások 

lesznek. Az egykori kereskedőház és 

képtár jelenleg nem alkalmas kiállítá-

sok rendezésére, viszont nem lehet más 

célra hasznosítani, bármennyire is lenne 

rá igény vagy épp lehetőség. Az Ámos 

Imre – Anna Margit Múzeum közösségi 

térként és a tervezett rezidens program 

helyeként funkcionál majd, a Czóbel Mú-

zeumban pedig a Kubinyi-programnak 

köszönhetően folytatódik a felújítás.

„Célunk, hogy ne műcsarnok legyen itt, 

hanem egy rendes városi múzeum” – 

hangsúlyozta Prosek a tájékoztatón. Az 

is kiderült, hogy az Ilosvai-szárny raktárá-

ban jelenleg hetvenfokos a páratartalom, 

így erre is megoldást kell találni. A Vajda 

Lajos Múzeum működését piaci alapra 

helyezik: helyi alkotók képeit, évi 7-8 kiál-

lítást bemutató galéria lesz. Prosek célja, 

hogy a következő öt évben külföldi vásá-

rokra is eljussanak a helyi művészeket 

bemutatva. Az állami forráselosztók he-

lyett műgyűjtőkkel és gyűjteményekkel 

szeretnének együttműködni.

A Barcsay Múzeumban meghívásos for-

mában rendeznek művésztelepet, ma-

gyar és külföldi előadók részvételével. 

A tájékoztatón szóba kerültek a 2021-ben 

rendezendő kiállítások is, ezeket Kigyós 

Fruzsina, az FMC képzőművészeti osz-

tályvezetője vázolta. Jövőre kiemelten 

foglalkoznak az építészettel és a filmmel, 

ugyanakkor Közösségi régészet címmel 

ismertetik azt a kezdeményezést is, mely 

magánszemélyek és múzeumok közt jött 

létre, legális lehetőséget kínálva a „kincs-

keresőknek”. Végül, de nem utolsósor-

ban bemutatkozási lehetőséget kap két 

fiatal művész: Keresztes Zsófia és Puklus 

Péter.

Bármivel is közlekedsz,
kattints a www.szentendre.hu

és írd meg javaslataid
a 11-es út közlekedéséről!

Problématérkép kérdőívére

De hogy kerül 
ide a lovaskocsi?
Kis visszatekintés: szeptemberben, a Számolj velünk – 11-es! 

projekt Applikációs szakaszában várakozáson felüli adatmen�-

nyiség érkezett: a beküldők több, mint 20 ezer mérési pontot 

regisztráltak. A részletekről hamarosan beszámolunk. Köszönjük 

a közreműködésed!

Októberben, a projekt Problématérkép szakaszában, eg� eg�sze-

rű, online kérdőív kitöltésével tudsz segíteni. Ebben – bármivel 

is közlekedsz a 11-es úton –, megírhatod javaslataid a közlekedés 

jobbításával kapcsolatban. A kérdőív anonim, nem gyűjt sze-

mélyes információt, és kb. 10 percet vesz igénybe. Megtalálod 

a szentendre.hu oldalon!

A projekt új hirdetéseit közlekedési tematikájú, retro szentendrei 

képekkel is illusztráljuk; lovaskocsival, mással is. Tesszük ezt azért, 

mert azt gondoljuk, sokan szeretjük a régi fotókat városunkról.

Októberben tehát, bármivel is közlekedsz a 11-es úton, töltsd ki 

a Problématérkép kérdőívet, akár többször is, és írd meg az öt-

leteid! Számolj velünk!

HIRDETÉS

Kigyós Fruzsina, Prosek Zoltán, Iberhalt Zsuzsa | Fotó: Deim Balázs
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A választási kampány során közzétett 

bemutatkozását úgy kezdi, hogy „négy-

gyermekes, keresztény családapa”. Miért 

tartotta fontosnak a „keresztény”-t meg-

említeni?

Elsősorban azért, mert ellenzéki oldalon 

álltunk, ami miatt sokan baloldali erőként 

tekintettek ránk, sőt, vannak, akik mind a 

mai napig ekként definiálnak bennünket. 

Én viszont szerettem volna jelezni, hogy 

csak azért, mert valaki nem úgy gondol-

kodik, mint a kormány – amely köztudottan 

szereti a keresztény fogalmat kizárólago-

san magához kötni – az egyben nem feltét-

lenül baloldali érzelmű. Én egy olyan szűk 

réteghez tartozom, amely se baloldalinak, 

se – az aktuális diskurzus szerinti – jobb-

oldalinak nem vallja magát. Olyan gondol-

kodó értelmiségiként tekintek magamra, 

aki igyekszik a keresztény értékek szerint 

élni, de nem tud azonosulni bizonyos cse-

lekedetekkel, politikai döntésekkel, ame-

lyeket a keresztény értékrend leple alatt 

követnek el.

Mik azok a keresztény értékek, amelyekre 

leginkább szüksége van képviselői és al-

polgármesteri munkájában?

Az elfogadás és a megbocsátás. Leginkább 

akkor, amikor nem egy konkrét döntés mi-

att, hanem „csak úgy” ér bántó, személyes-

kedő támadás. Hogy ezt el tudjam fogadni, 

empátiára van szükség, amit egyébként, 

ha minél többen gyakorolnának, több idő 

maradna a konstruktív dolgokra, és sokkal 

eredményesebbek lehetnénk. De a politika 

sajnos manapság nem erről szól…

Mégis nemrég szebeni Márton épp a vá-

rosvezetéssel szemben fogalmazta meg 

az erkölcsi jóvátételre vonatkozó igényét. 

Azt mondta lapunknak, hogy a „Nem adjuk 

a Postás strandot!” kampány során, illetve 

nemrég testületi ülésen is, őt fidesz-ol-

igarchának, strómannak és telekspeku-

lánsnak nevezték, amit sértőnek tart.

Úgy tűnik Szebeni Márton hajlamos össze-

mosni egyes egyének és civil mozgalmak 

megnyilvánulásait. Én személyesen soha 

nem támadtam őt – sem mást – ilyen mó-

don, tehát amennyiben ez a vád a városve-

zetéssel szemben hangzott el, akkor vissza 

kell, hogy utasítsam. Mindemellett én azt 

tartottam inkorrektnek Szebeni Márton 

részéről, amikor a tárgyalásokkal párhu-

zamosan bennünket, a tárgyalópartnereit 

méltatlan minősítésekkel, valótlan állítá-

sokkal támadta a nyilvánosság előtt.

Mik voltak a tervei izbég képviselőjeként, 

mi valósult meg eddig, és mi van még 

hátra?

A legfontosabb terv a városrészi költség-

vetés volt, amivel kapcsolatban arra szá-

mítottunk, hogy már 2020-ban meglesz 

egy olyan keret, amivel a lakók „szabadon 

gazdálkodhatnak”. A terv megvalósulását 

azonban felülírta járványügyi helyzet mi-

att városunktól elvont források és kiesett 

bevételek mértéke és a költségvetés szük-

ségszerű átstrukturálásának elsődleges 

feladata. Nehézséget jelentett továbbá 

az a körülmény, hogy az önkormányzati 

ASP-rendszerben nem lehetett a befize-

tett adók összegét városrészekre lebon-

tani. Ezek ellenére a háttérben nem álltak 

le az előkészületek, és ma már az adatok is 

lekérhetők. 2021-re pedig készen leszünk 

a közösségi tervezés lebonyolításának a 

módszerével is.

Mi tudható a tervezés folyamatáról?

Problématérképet készítünk a lakosság 

bevonásával, amire az érintett lakosokkal 

közösen fogunk újra ránézni, hogy minden-

ki lássa, azon az ő igénye hol helyezkedik 

el, és ezt követően állítjuk fel a prioritáso-

kat. Ha a lakosság bevonásáról, közösségi 

tervezésről beszélünk, fontos megemlíte-

nem, hogy az Izbégi Általános Iskola bőví-

tése miatt történt fakivágásokért cserébe 

az önkormányzat fatelepítésre kötelezte a 

beruházót (mérettől függően 60-90 darab 

fa lesz elültetve), mely nem csak az iskola 

területén belüli faültetést jelent, hanem 

az iskola területén kívül is. A lehetséges 

helyszínekről a lakosságot is meg fogjuk 

kérdezni.

van olyan probléma, ami kifejezetten iz-

bég-specifikus?

Azt gondolom, itt is az általános problémák 

azok, amelyek a prioritásban is topon van-

nak. A legfontosabb talán a földutak szilárd 

burkolattal való ellátása, és az ahhoz szük-

séges csapadékvízelvezetés megoldása. 

Ebben lesz is előrelépés, hiszen 2021-ben 

a Kút és Líra utcákban (a Kisforrás utcától 

kezdve a Pásztor utcán keresztül a Szent-

lászlói útig) kiépítésre kerül a csapadék-

vízelvezetés, ami az összes keresztutcát 

– kiváltképpen a Zilah utcát – elmosó csa-

padékvíz problémájára megoldást fog je-

lenteni. Ugyancsak 2021-ban valósul meg 

– a jelenleg kivitelezési közbeszerzés alatt 

álló városi összekötő kerékpárút kivitele-

zése is, amely egészen a HÉV állomástól 

a Pipacs utcán, Bükkös parton, Pilisi utcán 

keresztül a Szentlászlói útig vezet majd.

Mi a véleménye a szeptember 9-i ülésre 

benyújtott szentendrei klímastratégiáról, 

amit Hernádi krisztina Nóra képviselő ter-

jesztett be, ám plágium vádja miatt pol-

gármester úr végül levette a napirendről, 

és nem született döntés.

A képviselőasszony is elismerte, hogy az 

előkészítés során hibázott, és erre a sietség 

nem jó mentség. Azt szeretném, ha ezek 

után a civilek bevonásával kerülne kidol-

gozásra egy jó klímastratégia. Eddig is ezt 

szerettem volna látni, és ezután is ez lesz 

az igényem.

ezek szerint a plágiummal érintett anyag, 

amely kapcsán azt az információt kaptuk, 

hogy „szabad felhasználású”, nem kerül 

újra előterjesztésre, és új klímastratégia 

készül?

Keresztény értékek mentén, középen

Lassan egy év telt el a tavalyi önkormányzati választások óta, így Pilis Dániel 
alpolgármestert, Izbég városrész képviselőjét kértük meg, hogy tekintsen 
vissza az elmúlt időszakra. A választókörzetét érintő feladatokon túl a város 
aktuális ügyeiről is megkérdeztük.

Pilis Dániel | Fotó: Bácsi Róbert
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Mindenképpen, de szélesebb szakmai, illet-

ve civil konzultáció sorozat fogja megelőzni, 

mielőtt újra a testület elé kerül.

Mégis ez az ügy dr. Almási Csilla kilépésé-

hez vezetett a képviselőcsoportból…

Ez így nem pontos, egyrészt a tíz egyéni 

képviselő nem alkotott frakciót, bár a pol-

gármester értelemszerűn folyamatosan 

konzultál a különböző városrészekből 

megválasztott képviselőkkel. Másrészt a 

kilépést már megelőzték más véleménykü-

lönbségek is, így ez inkább csak egy hivat-

kozási elem volt, hogy a közös egyeztetése-

ken nem kíván a továbbiakban részt venni a 

képviselőasszony. Ettől függetlenül még a 

polgármester, vagy én bármikor készek va-

gyunk a körzetét illető problémákról külön 

is egyeztetni vele. Az elmúlt egy évben sok 

minden történt, és természetes, hogy nincs 

mindenki egy véleményen. Én mindeneset-

re írtam neki egy levelet, és biztosítottam 

arról, hogy a körzetét érintő feladatokban 

továbbra is számíthat a támogatásomra.

Nemrég fekete János, a társaság az élhe-

tő szentendréért egyesület (tesz) elnöke 

is lemondott. Mi történik az egyesületben?

Tavaly októberben az egyesület legaktí-

vabb tagjai a városvezetés részévé váltak. 

Az átalakulási igény rögtön a választások 

után meg is jelent, hiszen aki bekerül a vá-

rosvezetésbe, az hiányozni fog a civil kö-

zösségből. Ez az átrendeződés már akkor 

elindult, most sem ért véget, de azt gon-

dolom róla, hogy ez a dolgok természetes 

rendje. Ráadásul a TESZ esetében nem 

beszélhetünk úgynevezett pártfegyelem-

ről – ez tényleg egy civil közösség, és ak-

ként is működik. Ugyanakkor megmaradt 

a kapcsolattartás és a folyamatos véle-

ménycsere azokkal a szakértő tagjainkkal 

is, akik nincsenek nap mint nap mellettünk 

a városházán.

szó volt arról, hogy a bizottságokba külsős 

szakértők is kerülnek, ez megtörtént?

Az új városvezetés által módosított SZMSZ-

ben az állandó bizottságok szakmai kere-

kasztal összehívásáról dönthetnek egy 

adott, a bizottság feladatkörébe tartozó 

szakmai kérdés megvitatására. Erre már 

több esetben is volt példa. Itt emelném ki 

a Civil Ház létrehozásával foglalkozó civil 

kerekasztalt (akikkel a közös cél éppen az 

volt, hogy legyen végre egy olyan közössé-

gi tér, ahol a szentendrei civil szervezetek 

a város ügyeivel foglalkozhatnak) – ők sza-

badon szerveződhetnek, működhetnek és 

tarthatják a kapcsolatot a különféle bizott-

ságokkal. A civil kerekasztalok és a Civil Ház 

egyfajta kapcsolódási pontot jelentenek a 

polgároknak a városvezetés felé.

A Bükkös-parti piac működése, működ-

tetése február óta közbeszéd tárgya. A 

dilemma, miszerint hogyan működjön a 

piac járvány idején, megoldódni látszik. 

Az üzemeltető szerződésszegésére is vá-

laszolt a városvezetés.

A Zero-24 Healthy Lifestyle Kft. fizetési fel-

szólítást kapott, ugyanis nem fizette meg 

az eddig esedékes üzemeltetési díjakat. Ez 

a határidő eredménytelenül telt el, ezért 

az önkormányzat felmondta a vele kötött 

szerződést és saját kézbe vette a piac üze-

meltetését.

A Magyar Nemzetben szeptember 23-án 

jelent meg egy cikk „Hitelességi válság-

ban van a baloldal szentendrén” címmel. 

Az írás végén megjegyzik: „szentendre 

baloldali városvezetése a pozíciója elle-

nére is úgy viselkedik, mintha ellenzék-

ben lenne, és az önkormányzati munka 

helyett a kormány intézkedéseit, terveit 

támadják.” Mi erről a véleménye?

A Magyar Nemzetet, és már a kormány-

zati médiát is a városból fűtik, naponta 

baloldalizva. Nehezen értelmezhető 

számomra a kérdésben szereplő állítás. 

Nyilván a hídra utal, ám mi akkor sem a 

kormány tervét támadtuk, hanem azt ki-

fogásoltuk, hogy egy ilyen jelentőségű 

kérdést az előző városvezetés nem tár-

sadalmasított. Sokkal inkább érzem azt, 

hogy elszenvedői vagyunk a kormány 

terveinek és intézkedéseinek, mint tá-

madói. A gépjárműadó bevételeit 2021-

re is elvonták az önkormányzatoktól, ami 

hatalmas érvágás, illetve épp a kormány 

az, amely úgy döntött, hogy a Magyar 

Turisztikai Ügynökség (MTÜ) korábban 

jóváhagyott, de 2019-ben megfeneklett 

projektjeit lezárja.

Mert a járvány miatt új turisztikai koncep-

ciót kell készíteni.

Igen, ezt értem, de húsz év múlva is első-

sorban azért fogják látogatni Szentendrét, 

amiért húsz évvel ezelőtt látogatták – az 

épített örökségéért. A Templomdomb 

ugyanaz a hely marad, a Képtár ugyan-

az az épület lesz. Lehet és kell turisztikai 

koncepciót kidolgozni, frissíteni, de az el-

sődleges vonzerő, amiért hozzánk turisták 

látogatnak, az mindig az épített környezet 

marad.

Hogyan áll a déli hídhelyszín megvalósít-

hatóságának vizsgálata? Mik ennek most 

a realitásai?

A Belvárostól délebbre eső kerékpáros 

híd megvalósításáról nem mondtunk le. 

A Fővárosi Vízművekkel már folytattunk 

tárgyalást arról, hogy Szigetmonostor 

bevonásával vizsgáljuk meg a lehetséges 

helyszíneket és erre nyitottak az érintettek. 

Az egyeztetések tehát zajlanak, melyek 

eredményeiről polgármester úr a soron 

következő, október 14-i testületi ülésen 

ad részletes beszámolót.

Mi a legnagyobb kihívás az önkormányzat 

számára a járvány kapcsán?

A járványhelyzetben korlátozottak a jo-

gosítványaink, és nagyon kevés infor-

mációt kapunk a népegészségügyi kor-

mányszervektől. Eközben túl sok időt kell 

várni a tesztekre. Ha ma valaki tüneteket 

mutat, és a háziorvosa lekéri a tesztet, az 

eredmény megérkezése akár hetekbe is 

telhet, amivel nem az a baj, hogy nem tud-

juk, fertőzött-e az érintett, hanem a vele 

kontaktusba kerülő személyek sorsa válik 

bizonytalanná. Vagyis azt gondolom, hogy 

információ hiányában a vírus is gyorsab-

ban terjed. Amit mi tudtunk tenni, az az, 

hogy a SZEI-ben is felállt egy tesztelő köz-

pont. E mellett számunkra a legnagyobb 

probléma az elvont gépjárműadó mellett 

a bérleti díjak csökkentése volt. A kisvál-

lalkozások jelentős része tönkrement, de 

aki talpon maradt, az is küzd, és tőlünk 

várja, hogy az önkormányzat támogassa 

legalább a bérleti díjának elengedésével. 

Ez a veszélyhelyzet idején úgy valósult 

meg, hogy 50%-os kedvezményt kaptak 

az önkormányzati ingatlant bérlő vállal-

kozók. A másik oldalon azonban mindez 

olyan bevételkiesést jelentett, aminek 

a következményeit még nem is lehetett 

felmérni. Természetesen mi is beadtunk 

a Belügyminisztérium felé egy elszámo-

lást a többletkiadások és bevételkiesések 

mértékéről, ez mintegy 200 millió forintra 

rúg. Várjuk az önkormányzati igényekről a 

kormány döntését.

Mindezeken túl a legnagyobb kockázatnak 

a hulladékszállítást látom, mert a legrosz-

szabb esetben, ha eléri a VSZ NZrt. vala-

mely dolgozóját a COVID, és karantént kell 

elrendelni, veszélybe kerülhet a szolgálta-

tás ellátása, de a közétkeztetés biztosítása 

sem problémamentes.

lassan egy év telik el a megválasztásuk 

óta. Mit tekint sikernek, és mi az, amit ku-

darcként élt meg?

Sikerként könyvelem el azt, hogy egy telje-

sen váratlan helyzetbe csöppentünk a jár-

ványhelyzettel, s mégis – a hivatalokkal és 

az intézményekkel együttműködve – egy 

elvárható szinten, jól kezeltük azt. Ráadá-

sul az Éléstár kapcsán a lakosság részéről 

is megtapasztalhattuk a támogatást és az 

összefogást. Ezekre a dolgokra büszkén 

tekintek vissza. A másik eredmény, ami 

örömmel tölt el, az a Civil Ház létrejötte. 

Éles vitákon vagyunk túl, sok korláttal 

kellett megküzdeni, de most sínen van, 

és végre elkezdhetünk egy civil rende-

let kidolgozásán is együtt gondolkodni. 

Elkezdtük a programunk megvalósítását 

a kulcsterületeken, így a közlekedésben 

is, ám tudható volt, ez időigényes, hosszú 

évekre nyúló vállalás.

Ami számomra nagy tanulság – például 

a V8 uszodával kapcsolatban –, hogy az 

ügyvezetői pályázatok során, a személyi 

döntések előtt, több időt és lehetőséget 

kell a testület számára biztosítani a jelöltek 

szándékainak és alkalmasságának pontos 

megismerése érdekében, és inkább az újra 

pályáztatást választani, egy rossz személyi 

döntés helyett.

-gs-
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Rettegés nélkül, komolyan a járványról

Bartha Zsolt szerint egészségkárosító veszélyeinél rombolóbb a járvány 
társadalmi hatása. A Pilisszentlászlón és Szentendrén praktizáló háziorvossal 
a második hullám természetéről, a ‘80-as években rekedt ellátó rendszerről 
és a mentális egészség fontosságáról beszélgettünk.

Miért választotta ezt a hivatást?

Édesapám körzeti orvos volt Miskolcon. A 

„Kerékpáros orvos”, mindenki így emleget-

te. Nem volt jogosítványa, mert rossz volt 

az egyik szeme, egész életében bringával 

járta a körzetét. Dimbes-dombos külváro-

si övezet volt kertekkel, nagyon szerette 

ezt a tájat és az ott élő embereket, akiket 

nagy odaadással gyógyított. Szerencsés 

vagyok, hogy gyerekkoromban ezt láttam. 

Fontosak a minták az életünkben.

Hogyan került szentendrére?

Még egyetemisták voltunk, harmadéve-

sek, amikor a feleségemmel 1985-ben 

ideköltöztünk. Egy baráti család házának 

tetőterében laktunk a Ferences Gimná-

ziummal szemben. Soha nem olvastam 

annyit, mint akkoriban a HÉV-en utazva. 

Budapestet is szeretem, de nagyon jó 

hazafelé zötyögni és Budakalász, Pomáz 

környékén meglátni a hegyeket. Diplomá-

zás után „jó gyerekként” visszaköltöztem 

Miskolcra, egy gasztroenterológiai és kar-

diológiai profillal is rendelkező osztályon 

álltam munkába. Szakmai szempontból 

nagyon hasznos volt, de visszavágytunk 

a környékre, ahol a közös életünket kezd-

tük és sok barátot hagytunk. Amikor le-

hetőségünk volt mozdulni, meg is tettük. 

1991-ben Pilisszentlászlón telepedtünk le. 

A szabad orvosválasztás lehetőségének 

köszönhetően idővel Szentendrén is egyre 

több páciensem lett.

Milyenek a munkakörülményei a városban 

dolgozó háziorvosoknak?

A lakosság száma Szentendrén dinamiku-

san növekszik, így az átlagosnál nagyobb 

leterheltséggel dolgozunk. Országszerte 

betöltetlen praxisok vannak, itt ilyen nincs 

és hál’istennek jó a közösség is, de kevesen 

vagyunk. Az infrastruktúra pedig finoman 

szólva megrekedt a ‘80-as évek színvona-

lán. Szentlászlón hamarosan elkészül az 

átépített rendelő, az jó példája lesz a kor 

követelményeihez méltó egészségügyi in-

tézménynek. Nagy előny ugyanakkor, hogy 

az önkormányzat segítségével harmadik 

éve Szentendrén 24 órás ügyeleti szolgá-

lat van.

Országos összehasonlításban milyen az 

itt élők egészségi állapota?

Nagyon szoros összefüggés van az átlagos 

életszínvonal és az egészségi állapot kö-

zött. Nemcsak azért, mert anyagilag jobb 

helyzetben élnek itt az emberek, hanem 

azért, mert kicsit tudatosabban is élnek. 

A hazai átlagnál tehát jobb a helyzet, de 

nagyon fontos lenne az edukációt tovább 

erősítenünk. Formálni a gondolkodást és 

valódi változást elérni az életformában. 

Kár, hogy erre jut a legkevesebb idő. Az 

ideális az lenne, ha többet beszélgetnénk, 

ezzel is megelőzve, hogy gyógyszert kell-

jen felírni. Személyesen a kérdések és a 

válaszok is pontosabban megfogalmaz-

hatók, mint amikor a páciens beüt egy-két 

laboreredményt az internetes keresőbe és 

megriad, mert nagyon sok mindent nem 

ért, nem érthet.

Miben különbözik a tavaszi első hullámtól 

a most berobbanni látszó második hul-

lám?

Fiatalabbak hordozzák a vírust, enyhe tü-

netekkel vagy tünetmentesen, ez teszi ve-

szélyesebbé a második hullámot. Most jön 

a „főszezon”, ami októbertől áprilisig tart, 

jönnek az egyéb meghűlések, megfázá-

sok. A rosszabb időjárás miatt kevesebbet 

vagyunk a szabadban, bezárjuk az ajtókat, 

az ablakokat a túlszigetelt otthonainkban. 

Tudom, így gazdaságos, de nem egész-

séges.

Tavasszal még számon tudtuk tartani azt 

a három-négy embert, aki érintett volt a 

körzeteinkben. Most jóval többen vannak, 

de egyelőre nem tudok olyanról, akinek 

súlyosabb lenne az állapota. Tavasszal egy 

kórházi ápolásra szorult koronavírusos be-

tegünk volt, ő is rendbe jött.

Komolyan kell vennünk a vírust, de nem 

szabad tőle rettegnünk. Fontos a maszk-

viselet, de ne felejtsük el, hogy a saját 

egészségünk még ennél is fontosabb. Fi-

gyeljünk jobban magunkra, és nem csak a 

fizikai dolgokra. Szedjünk C- és D-vitamint, 

táplálkozzunk egészségesen, mert ezek 

hasznosak, de a legfontosabb a lelki álla-

potunk. A mentális épség az immunrend-

szer alapja. Én naponta egyszer vagyok 

hajlandó megnézni, hogy éppen hol tart 

a járványgörbe.

ez érthető. Másfelől nem hiszem, hogy a 

félelmet erősítené, ha megbízható ada-

taink lennének a valós folyamatokról. 

éppen ellenkezőleg.

Szükség van a pontos tájékoztatásra, 

hogy itt ennyi, ott annyi, itt jól csináltuk, 

ott nem csináltuk jól. Mert urambocsá 

ezt is el lehetne mondani, éppen azért, 

mert annyira új a helyzet, nincs kialakult 

gyakorlat, így nincs és nem is lehet száz 

százalékosan jó megoldás. A mindennapi 

tevékenységünkben is ez a legnehezebb: 

sokszor nem egyértelmű a kérdés, így a 

válasz sem lehet az, arról nem is beszél-

ve, hogy gyakran változnak a szabályok. 

Egyetértek: a legfontosabb, hogy az ember 

tisztán lásson. Azt ugyanakkor el kellene 

kerülni, hogy csak ebben éljenek az em-

berek, és egész nap rettegve kövessék a 

pandémiás híreket. A félelem is fertőző. A 

járvány egészségkárosító veszélyeinél – a 

jelenlegi szintjén – pusztítóbb a mentális, 

lelki hatása.

A Nemzeti Népegészségügyi központ 

szeptember 21-én kiadott új eljárásrend-

je szerint a háziorvos PCr-teszt nélkül is 

Dr. Bartha zsolt

Szentendre és környékének egyik leg-

népszerűbb háziorvosa. Miskolcon nőtt 

fel, de egyetemista kora óta szorosan 

kötődik a városhoz. A gyógyításnak 

elkötelezett élet mintáját édesapjától 

kapta. Két éve elhunyt feleségével négy 

fiút neveltek fel közösen. Minden lehet-

séges fórumon hangsúlyozza, hogy a 

test egészségének megőrzéséhez a lel-

künk ápolására is szükség van.

„A félelem is fertőző. 
A járvány egészségkárosító veszélyeinél [...] 
pusztítóbb a mentális, lelki hatása.”
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koronavírus-fertőzöttnek minősítheti azt, 

aki a fertőzés tüneteit mutatja.

Így van, de szerintem az esetek többségé-

ben a háziorvosok élni fognak a tesztelés 

lehetőségével. A COVID-gyanús betegek-

hez ki fogjuk hívni a mentőt, amivel csak 

az a baj, hogy gyakran napokat kell várni 

rájuk, mire el tudják végezni a tesztet.

A koronavírus miatt betegállományba 

vettek mikor mehetnek újra munkába?

Tíznapos karantén után mehetnek vissza 

dolgozni, ha három napja panaszmente-

sek, negatív teszt nem kell hozzá. Egyes 

munkahelyek kérik, de ez már nem egész-

ségügyi, hanem munkaügyi probléma.

rendelkezésére áll-e minden olyan esz-

köz, ami önt és a kollégáit védi a vírustól?

Most már igen. Az elmúlt hónapok alatt 

sikerült mindent összeszedegetnünk. Azt 

nem tudom felmérni, hogy mekkora több-

letköltséggel jár majd ezeknek a fogyóesz-

közöknek – maszkoknak, kesztyűknek, fer-

tőtlenítőknek – a beszerzése, ha elhúzódik 

a járvány.

A hagyományos orvos-beteg találkozások 

jellege hogyan változott meg az utóbbi 

hónapokban?

Ugyanúgy időpontot kell kérni, mint koráb-

ban. De a fertőzés kockázatára tekintettel 

igyekszünk csak azokat behívni a rendelő-

be, akiket máshogy nem tudunk ellátni. De 

egyelőre még jöhetnek a betegek, és mi is 

mehetünk hozzájuk.

A járvány súlyosbodásával újra korlátoz-

hatják a gyógyító tevékenységet?

Szerintem nem lehet még egyszer megcsi-

nálni azt, amit tavasszal. Súlyos ára van an-

nak, ha a pandémia elleni védekezés min-

dent háttérbe szorít. A prosztatadaganatos 

betegemet nem márciusban operálták, ha-

nem szeptemberben. Ez megengedhetet-

len. Ha most lezárunk, nem tudunk kinyitni 

május előtt, mert nem fog úgy változni a 

helyzet. Meg kell tanulnunk együtt élni a 

vírussal. Azért kell komolyan venni mind-

azt, ami a védekezésünket szolgálja, hogy 

minél kevesebb sérüléssel, lemondással 

járjon ez az időszak.

Az elektronikus receptírás lehetősége 

sok időt spórol meg orvosnak és beteg-

nek egyaránt, különösen vonzó megoldás 

járvány idején. Mennyire volt fogadókész-

ség az érintkezés új formáira a páciensi 

körben?

Nagy öröm volt látni, hogy 70-80 éves 

emberek is képesek voltak alkalmazkod-

ni. De remélem, hogy nem szoknak rá. Kell 

a személyes kapcsolat, a benyomás, amit 

szerzünk, amikor belép valaki a rendelőbe. 

Hogy jön be, hogy köszön, mosolyog-e? 

Nagyon fontos támpont ez nekünk. Nem 

csak laborleletekből, szemekből is tájé-

kozódunk.

sokszor hallani öntől a tanácsot, hogy a 

helyes táplálkozás, a megfelelő vitami-

nok és a pihenés mellett szabadidőnkben 

próbáljunk olyan aktív tevékenységet vé-

gezni, ami lelkileg és szellemileg is feltölt 

minket. Mi az, ami önnek segít?

A legfontosabb a zene, alapvetően a klasz-

szikusok. Két kórusban is benne vagyok, 

nagy szívfájdalom, hogy a közös éneklés-

ről óvatosságból most le kell mondanunk. 

Nem vagyok profi orgonista, de meg tudom 

szólaltatni a hangszert. Játszom otthon és 

a szentendrei református gyülekezetben 

is, ahol kántor vagyok. A legidősebb fiam 

dzsessz zongorista, így ez a műfaj is kö-

zel került hozzám. A rendszeres úszás és 

a sajátsúlyos edzés mellett nagyon fontos 

számomra a röplabda csapatunk. Húsz év 

alatt a gyermekeink is hozzánk nőttek, nagy 

öröm együtt játszani velük hétről hétre.

Bellai László

Dr. Bartha Zsolt | Fotó: Medveczki Tamás

A „svéd modell”

A mostanában sokat emlegetett, meg-

osztó „svéd modell”-ről mindenki hallott 

már, annál kevesebben ismerik azonban 

szellemi atyját, Anders Tegnellt, akivel Ri-

chard Milne, a Financial Times újságírója 

készített interjút. A svéd orvos-bürokrata 

több járvány sújtotta országban dolgozott 

élete során, a 2020-as évet tervei szerint 

Szomáliában töltötte volna, hogy ott se-

gítse a működő közegészségügy megte-

remtését. A koronavírus azonban keresz-

tülhúzta számításait, és a kevéssé ismert 

bürokrata pillanatok alatt vált a világ egyik 

legnépszerűbb és legvitatottabb járvá-

nyügyi szakemberévé. „Más virológusok is 

széles körben ismertek lettek,” védekezik. 

„Bár az emberek nem tetováltatták őket 

magukra” – ismeri el, azokra az esetekre 

gondolva, mikor lelkes svédek az ő arcát 

örökítették meg bőrükön.

A világjárványhoz való hozzáállásának 

alapgondolata, hogy a vírus nem fog zá-

ros határidőn – néhány hónapon vagy egy 

éven belül – eltűnni, hanem huzamosabb 

ideig velünk marad, így meg kell tanul-

nunk együtt élni vele anélkül, hogy tel-

jesen bezárkóznánk. A fenntarthatóság 

érdekében nem tartja jó ötletnek, hogy 

egyik lezárásból a másikba csöppenjünk. 

„Nem lehet sokszor kinyitni és bezárni az 

éttermeket és egyéb helyeket”, mondja. 

„Egyszer-kétszer még igen, de aztán az 

emberek belefáradnak, és az üzletek több 

kárt fognak szenvedni, mintha teljesen 

bezárnák őket.”

Svédországban nem hoztak hasonló 

drasztikus döntéseket, mint amiket mi 

Magyarországon megszokhattunk. A bol-

tok, éttermek nem zártak be, és bár kor-

látozták az országba való belépés lehe-

tőségét, nem vezettek be hagyományos 

értelemben vett határzárat. Az iskolák 

eleinte nyitva maradtak, majd csak a 16 

év fölötti korosztály és az egyetemisták 

oktatását helyezték át az online térbe. En-

nek ellenére az élet mégsem folyt tovább 

a megszokott mederben: a svédek sem 

utaztak olyan gyakorisággal, mint eddig, 

és az éttermek látogatottsága is nagyban 

csökkent. Az ország gazdasági visszaesé-

se nagyjából azonos mértékű a környék 

egyéb országaival, emellett a járványban 

elhunytak száma az egyik legmagasabb 

egész Európában. És bár az utóbbi hetek-

ben úgy tűnik, Svédországban csökken 

a fertőzések száma, ez valószínűleg az 

azóta szigorodó intézkedésekkel áll ösz-

szhangban.

-vj-
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Idősödő jampecok szaporázták a lépteiket 

péntek este a Duna-parton. A hidegfront 

már elérte a várost, kisöpörve, eltüntetve 

az időérzékét elveszítő nyarat. De az idő-

södő jampecokat, na meg ifjú kísérőiket 

cseppet sem zavarta az athéni szél és 

spártai eső. Ők épp ezt akarták kiabálni 

és énekelni ezen az estén – afféle időu-

tazásra készültek. A Barlangban Európa 

Kiadó koncertet tartottak, a háromnapos 

jazz- és borünnep keretében. A legendás 

underground zenekar szerencsére rend-

szeres vendége a városnak, Menyhárt 

Jenő, a magyar zeneélet egyik kiemelkedő 

alakja szívesen jön a Dunakanyarba, hogy 

megtáncoltassa a nagyérdeműt. A nyolc-

vanas évek szabadság utáni vágyakozása 

visszaköszönt a hirtelen hűvösre váltott 

estén. Akik ott álltak, vagy épp táncoltak, 

a legendás kertben, hol becsukott szem-

mel, mintha csak az Egyetemi Színpadon, 

vagy a Bercsényi Klubban állnának huszo-

névesen – úgy énekelték a számokat. És 

szóltak egymás után a különleges hangu-

latú, megunhatatlan dalok, és betöltötte 

a Duna-parti estét a dal: „Hello baby, te 

nyomorult állat, soha nem akartam külön-

bet nálad…”

Mámoros este volt, az Európa Kiadó né-

hány, az új lemezről előadott számmal és 

megszámlálhatatlan régi dallal fokozta a 

hangulatot.

Az időutazás másnap folytatódott.

Lovasi András és a Kiscsillag zenekar foly-

tatta a Barlangban a rock and rollt, és tette 

emlékezetessé ezt a szeptemberi hétvégét. 

Jöttek sokan a fővárosból, ki maszkban, ki 

maszk nélkül, volt, aki tudomást sem vett 

arról, hogy világjárvány tombol körülöttünk, 

ölelkező, pacsizó, puszilkodó ismerősök és 

ismeretlenek köszöntötték egymást. Má-

sok riadtan kukucskáltak ki a maszk mögül, 

mintegy azt üzenve: itt vagyunk, kikapcso-

lódunk, ha játszik az Európa Kiadó vagy a 

Kiscsillag, táncolunk, de nagyon is félünk.

Furcsa, abszurd „fesztivál” volt ez.

S muszáj idézőjelbe tenni a fesztivál szót. 

A járványveszély miatt csak zárt térben 

tarthattak kóstolót, egyetlen ismert, vagy 

ismeretlen borász sem állíthatott fel stan-

dot a városban, nem voltak faházak, nem 

lehetett hová könyökölni, nem lehetett az 

utcán kortyolgatni. Fő a biztonság, üzenték 

„fentről” és emellé jött a tiltó rendelet, hogy 

márpedig ezt a rendezvényt vagy össze-

jövetelt vagy nevezzük bárhogy, még vé-

letlenül se becézzük fesztiválnak. A zenei 

programot szerencsére nem fújták le, így 

aztán minden napra jutott koncert. Vasár-

nap este a Barcsay Múzeum udvarán fel-

lépett a gyönyörű hangú Váczi Eszter is, és 

finom jazzmuzsika kíséretében énekelte el 

kedvenc számait. Akkorra már valamelyest 

elcsendesedtek az utcák, a parton néhány 

ember sétált, a Dumtsán már összepakol-

tak az árusok, szinte kiürült a város. Amikor 

Váczi Esztert visszatapsolta a maradék kö-

zönség és ő lenyomta a ráadást, véget ért a 

nyár Szentendrén. Ez a nyár semmiben sem 

hasonlított a korábbiakhoz – a nyüzsgés, a 

pezsgés, a külföldi és hazai turisták áradata 

mind-mind elmaradt.

Pianóban szólt a dal Szentendrén 2020 

forró hónapjaiban. Ezért volt annyira fon-

tos ez az időutazás zárásként. Az idősödő 

jampecok azt énekelték, Menyhárt Jenővel 

együtt: „Athéni szél és spártai eső. Ülünk a 

tűznél, én meg az idő…” S innentől már csak 

ez vár ránk: ülünk a tűznél. Vagy leginkább 

a radiátor mellett.

Sinkovics Gábor

Európa Kiadó | Fotó: Deim Balázs

Athéni szél és spártai eső

A szeptember utolsó hétvégéjén tartott Szentendrei Jazz- és Borestéket 
a járványhelyzetre való tekintettel idén bizonyos korlátok és szerényebb 
körülmények között rendezték meg, ráadásul az időjárás sem volt túl 
kegyes a programokhoz. A hangulatot azonban semmi sem ronthatta el...

Kiscsillag zenekar | Fotó: Deim Balázs



17
—

k
U

lt
Ú

r
A

BArCsAY 120 – válogatás a gyűjteményből

Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Ferenczy 

Múzeumi Centrumban, október 2-án. 

Barcsay Jenő (1900–1988) közel 200 

darabos életmű-válogatását 1977-ben 

hagyományozta a Ferenczy Múzeumi 

Centrumra. A művész születésének 120. 

évfordulója alkalmából a múzeum Bar-

csay Gyűjteményéből láthat válogatást 

a közönség.

A mester életművét folyamatos festésze-

ti kísérletezések határozták meg. A XX. 

század egyik legmeghatározóbb magyar 

festőjének művészi látásmódja a klasz-

szikus hagyományok tiszteletének és a 

modern művészeti törekvések lendüle-

tének szintézisében kulminált. Az erdélyi 

származású művész a Képzőművészeti 

Főiskolán eltöltött tanulóévei, majd pá-

rizsi és olaszországi tanulmányútjai, illet-

ve számos hazai művésztelep látogatása 

után alakította ki egyedi absztrakt stílusát. 

A puszta látványból kiinduló térszemlélet, 

a geometrikus szerkesztettség és figura-

tivitás feszültségének megteremtésével 

egyedülálló életművet hagyott maga 

után. Festészete mellett jelentős grafikai 

és murális alkotásai is születtek. 1945-től 

1975-ig főiskolai professzorként számos 

művészgenerációnak adta át elmélyült 

tudását az emberábrázolásról. Művésze-

ti anatómia című kötetét tizenöt nyelvre 

fordították le, és a mai napig kulcsfon-

tosságú tankönyvnek számít a művészeti 

képzésben. 1929-től a Szentendrei Fes-

tők Társaságának és a Művésztelepnek 

is tagja lett. A Duna-parti kisváros távlati 

látványa, szűk utcái, hangulatos épületei 

szolgáltatták azokat a festészeti motívu-

mokat, melyek felkutatására a művész a 

szentendrei macskaköveket rótta mindun-

talan, s melyek végigkísérték alkotói útján.

eleven üresség – részlet Marghescu Mária gyűjteményéből
Eleven üresség címmel nyílt meg szep-

tember 11-én az első időszaki kiállítás a 

Ferenczy Múzeumi Centrumban a járvá-

nyügyi korlátozások feloldását követően, 

melynek keretében Anna Mark, Alexandre 

Hollán és Bér János munkásságából mint-

egy 50 mű került bemutatásra a múzeum 

kiállítótermeiben a Szentendrén élő Mar-

ghescu Mária gyűjteményéből.

Marghescu Mária életében mindig fontos 

szerepe volt a művészetnek: a gimnázium 

után az orvosi egyetem mellett az Iparmű-

vészeti Főiskolára is jelentkezett. Párizsban, 

a modern művészetek akkori központjában 

is művészetközelben élt, ezért jó kapcsola-

tokat alakított ki, amelyekre később gale-

ristaként építhetett. Marburgban rendezte 

meg élete első kiállítását – Künstlerkreis 

(Művészkör) címmel egy lakástárlatot – 

Breznay József festőművész számára. Mün-

chenbe költözése után a közeli kisvárosban, 

Grafingban megnyitotta a Grafinger Kunst-

kabinet nevű galériát, melyet Hannoverben 

a Galerie Marika Marghescu követett. Ga-

lériáiban a legjelentősebb európai kortár-

sak (Joan Miró, Pierre Alechinsky, Gerhard 

Hoehme, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, 

Günther Uecker) mellett a magyar emigrá-

ció (Hollán Sándor, Bér János, Márkus Anna, 

Hajdu István), valamint számos Szentend-

rén élő művész (Deim Pál, Orbán Attila, Ur-

bán Teréz) és más magyar alkotók műveit 

állította ki. A Marghescu-gyűjtemény fontos 

darabjai a művészkönyvek is Tàpiestől Wal-

ter de Marián át Márkus Annáig.

A hatalmas gyűjteményből három olyan 

művész munkáiból látható válogatás, akik 

egy igen nehéz időszakban hagyták hátra 

addigi életüket Magyarországon, neveze-

tesen 1956 körül, majd indultak el az is-

meretlen felé.

Marghescu Mária egész életét és munkás-

ságát végigkísérte a lét értelmének kere-

sése, a harmónia megteremtésének vágya, 

mely a gyűjteményének darabjaiból és a 

tárlaton szereplő művekből is kiolvasható. 

A kiállítás december 13-ig tekinthető meg.Anna Mark: Concerto, 1980.
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ELŐADÁS

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

október 7. szerda 18:00
Csányi Vilmos előadása: 
Hiedelmek a mindennapi 
életünkben

október 9. péntek 18:00
Kemény István író könyvbe-
mutatója
Beszélgetőtárs: Szegő János 
szerkesztő

október 28. szerda 18:00
Juhász Árpád geológus 
előadása: Emberevők unokái 
között

SZÍNHÁZ

szeNteNDrei teÁtrUM.
HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

október 9. péntek 19:00
Mark. St. Germain: Táncórák
szentendreiteatrum.hu

FILM

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

október 16. péntek 16:00
október 30. péntek 16:00
Ifjúsági Filmklub 13-16 éve-
seknek
Vezeti: Gy. Molnár Kadosa

P’Art MOzi
Duna korzó 18.

október 7. szerda
18:00 SZÓJALIZMUS (65’) 
ÖKOPARTY SOROZAT (Du-
naP’Art Filmklub)
19:15 FELKÉSZÜLÉS A MEG-
HATÁROZATLAN IDEIG TAR-
TÓ EGYÜTTLÉTRE (95’)(16)
Horváth Lili filmje

október 8. csütörtök – a mozi 
zárva tart

október 9. péntek
16:00 YAKARI-A MOZIFILM 
(82’)(6)
17:30 MARTIN EDEN (129’)(12)
19:45 A BECSÜLETES TOLVAJ 
(92’)(16)
október 10. szombat
14:30 YAKARI – A MOZIFILM 
(82’)(6)
16:00 ERMITÁZS – A MŰVÉ-
SZET EREJE

17:40 Ermitázs – a gyűjte-
mény története– Sz. Bíró 
Zoltán történész, Oroszor-
szág-kutató és Szilágyi Zsófia 
Júlia irodalmár beszélgetése
Belépőjegy: 1000 Ft
18:45 HAB (89’)(12) Lakos 
Nóra filmje
20:20 A BECSÜLETES TOL-
VAJ (92’)(16)

október 11. vasárnap
14:30 YAKARI-A MOZIFILM 
(82’)(6)
16:00 PEGGY GUGGENHEIM, 
A MŰVÉSZET MEGSZÁL-
LOTTJA (95’)(12)
17:45 A BECSÜLETES TOLVAJ 
(92’)(16)
19:25 HAB (89’)(12) Lakos 
Nóra filmje

október 12. hétfő – A mozi 
zárva tart

október 13. kedd
17:00 BARTA TAMÁS-SIESS 
HAZA, VÁR A MAMA! (83’(12)
18:30 SAJNÁLJUK, NEM 
TALÁLTUK OTTHON (101’)
(12) LÉLEKMOZI SOROZAT 
(DunaP’Art Filmklub)

október 14. szerda – a mozi 
zárva tart

október 15. csütörtök
18:35 PEGGY GUGGENHEIM, 
A MŰVÉSZET MEGSZÁLLOT-
JA(95’)(12)
20:15 A BECSÜLETES TOLVAJ 
(92’)(16)

október 16. péntek
15:30 NINCS GONOSZ (152’)
(16) -Berlinale-Arany pálma!
18:05 MULAN (120’)(12)
20:15 A BECSÜLETES TOLVAJ 
(92’)(16)

október 17. szombat
14:30 YAKARI-A MOZIFILM 
(82’)(6)
16:00 NYOMORULTAK (102’)
(16) NYISD KI A SZEMED! SO-
ROZAT (DunaP’Art Filmklub)
17:50 INKÁBB LENNÉK ÖZ-
VEGY (100’)(12)
19:35 HAB (89’)(12)

október 18. vasárnap
14:00 YAKARI-A MOZIFILM 
(82’)(6)
15:30 PEGGY GUGGENHEIM, 
A MŰVÉSZET MEGSZÁLLOT-
JA(95’)(12)
17:10 MARTIN EDEN (129’)(12)

október 19. hétfőn a mozi 
zárva tart

október 20. kedd
18:30 TISZT ÉS KÉM- A 
DREYFUS ÜGY (136’)(12) CI-
NEBOOK SOROZAT (DunaP’Art 
Filmklub)

20:45 FORTUNA ISTENNŐ 
(114’)(16) Ferzan Ozpetek 
filmje

KIÁLLÍTÁS

HAMvAs BélA Pest MeGYei 
kÖNYvtÁr
Pátriárka u. 7.

október 10-11. szombat, 
vasárnap 10:00-18.00
Lego alkotások kiállítása

október 14. szerda 18:00
Dosztojevszkij 200: Kiállítás 
az előcsarnokban november 
13-ig

MANk GAlériA
Bogdányi út 51.

szeptember 30. szerda – 
október 22. csütörtök
Égen, Földön: A Szentendrei 
Régi Művésztelep alkotóinak 
csoportos kiállítása

ÚJMŰHelY GAlériA
Fő tér 20

szeptember 16. szerda – 
október 11. vasárnap
Permanens konfliktus – 
Verebics Ágnes és Verebics 
Katalin kiállítása

október 14. szerda – novem-
ber 15. vasárnap (október 
23-25. ünnep)
TechTextil

kMettY MÚzeUM
Fő tér 21.

július 14. -november 15.
Kmetty János – Az örök 
kereső
Kurátor: Bodonyi Emőke

kOvÁCs MArGit 
kerÁMiAMÚzeUM
Vastagh György utca 1. 
(bejárat a Görög u. felől)

2019. április 12-től
Kovács Margit, a Duna király-
nője
Kurátorok: Szilágyi Zsófia 
Júlia, Eged Dalma

fereNCzY MÚzeUM
Kossuth Lajos u. 5.

szeptember 12. – december 
13.
Eleven üresség – Marghescu 
Mária gyűjteményéből: Anna 
Mark, Alexandre Hollan és 
Bér János alkotásai
Kurátor: Kigyós Fruzsina

október 2. – december 13.
Barcsay 120
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa

Október 8. csütörtök 18:00
Szentendrei Építészszalon 
– Ekler Dezső és meghívott 
vendégei építészet-herme-
neutikai sorozata
Hozzászóló és vitapartner: 
Wesselényi-Garay Andor 
építész, elméletíró
A térformák jelentésé-
nek születése. A (nagyító) 
metaforák jelentősége. A 
térnyelvtermelődése a terek 
kigondolása által. A térsza-
vak és a térmondatok egy-
másra utaltsága az építészet 
„mondásában”, Paul Ricoeur 
filozófus nyomán.
Az ülőhelyek elfoglalása 
17:45-től, érkezési sorrend-
ben lehetséges.
Belépőjegy az estre: 1000 Ft.
Kedvezményes belépőjegy 
a program résztvevőinek az 
épületben lévő kiállításokra: 
700 Ft.

Október 9. péntek 18:00
Szentendre, a kereskedővá-
ros – a Castrumtól a Kereske-
dőházig helytörténeti kiállítás 
ünnepélyes megnyitója
Kurátorok: Dr. Fábián Laura, 
Dr. Ottományi Katalin, Dr. Sz. 
Tóth Judit

Október 16. péntek 11:00
F(L)ESS MOB ITT ÉS MOST 
a Magyar Festészet napja 
alkalmából – múzeumpeda-
gógiai foglalkozás

Október 16. péntek 16:30
Kurátori tárlatvezetés a Bar-
csay 120 című kiállításon.
Belépőjeggyel látogatható.

Október 16. péntek 17:00
Kurátori tárlatvezetés az 
Eleven üresség –Marghescu 
Mária gyűjteményéből: Anna 
Mark, Alexandre Hollan és 
Bér János alkotásai című 
kiállításban
Belépőjeggyel látogatható.

Október 18. vasárnap 17:00
Meseterápiás foglalkozás 
Boros Luca meseterapeutá-
val az Eleven üresség – Mar-
ghescu Mária gyűjteményé-
ből: Anna Mark, Alexandre 
Hollan és Bér János alkotá-
saikiállításban.
16+
Belépőjeggyel látogatható.

Október 17. szombat 17:00
KORtársalgás – szubjektív 
kortárs irodalmi beszélge-
téssorozat Kukorelly Endre 
íróval – nemcsak férfiaknak
Beszélgetőtárs: Marno János 
író, költő, műfordító
Az ülőhelyek elfoglalása 
16:45-től, érkezési sorrend-
ben lehetséges.
Belépőjegy az estre: 1000 Ft.
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Kedvezményes belépőjegy 
a program résztvevőinek az 
épületben lévő kiállításokra: 
700 Ft

CzÓBel MÚzeUM
Templom tér 1.

szeptember 26. – december 
13.
Egy írónő modellt áll Szent-
endrén – Kádár Erzsébet
Kurátorok: Szilágyi Judit 
(PIM), Lukács Ágota (PIM), 
Szilágyi Zsófia Júlia (FMC)

Október 15. csütörtök 18:00
Kurátori tárlatvezetés az Egy 
írónő modellt áll Szentend-
rén – Kádár Erzsébet című 
kiállításon.
Belépőjeggyel látogatható.

Október 17. szombat 15:00
Irodalmi séta, ahol szent-
endrei képzőművészet és 
irodalom kevésbé ismert 
kapcsolódásaira fókuszálunk. 
A sétát vezeti Szilágyi Zsófia 
irodalomtörténész.
Útvonal: Czóbel Múzeum – 
Kör utca 11. – Régi művészte-

lep Ferenczy Múzeum (Pajor 
kúria)
Gyülekező: Czóbel Múzeum, 
Templom tér 1.
Programjegy: 1000 ft

Október 18. vasárnap 10:00 
– 12:00
Családi nap / Múzeumok őszi 
fesztiválja
Idézetek és képek. Irodalom 
és festészet kapcsolatával 
játszunk Kádár Erzsébet 
műveinek felfedezése köz-
ben. Felnőtteknek kurátori 
tárlatvezetés.
Belépőjegy: 500 Ft/fő (7 
év alattiak egy kísérőjének 
ingyenes.)

Pirk JÁNOs eMlékMÚzeUM
Bogdányi u. 34.

Október 18. vasárnap 15:00
A Pirk János emlékkiállítás 
ünnepélyes megnyitója
Kurátor: Bodonyi Emőke

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel a programokon való 
részvétel előzetes regisztrációt 
igényelhet.

Pirk János festői hagyatékából nyílik kiállítás
2008-ban kezdődött meg 

a szentendrei Bogdányi úti 

ingatlan felújítása és múze-

ummá alakítása. Bár a mun-

kálatok nem fejeződtek be 

teljesen, a hagyatékot gon-

dozó Pirk család az életmű-

vet áttekintő kiállítás első 

megrendezésével kívánja be-

mutatni az eltelt időszakban 

elért eredményeket. Számos 

alkotás a restaurálást követő-

en most először lesz látható 

az ismertebb olajfestmények-

kel és akvarellekkel együtt. A 

Pirk család és a Szentendrei 

Önkormányzat mellett nagy-

lelkű támogatók is segítették 

nemcsak a kiállítás megvaló-

sítását, hanem az épület és 

belső tereinek impozáns át-

alakítását.

Pirk János (1903–1989) hét 

évtizedet átívelő munkássá-

ga a Szatmárnémeti tanya-

világából indult. Kivételes 

rajzkészsége miatt csodagye-

reknek tartották. Hamarosan 

a nagybányai művésztelep-

re került, majd a budapesti 

Képzőművészeti Főiskolán 

folytatta tovább tanulmá-

nyait. Párizsban és Rómában 

többször járt tanulmányúton, 

de mindig Nagybányára tért 

vissza. 1943-ban megnősült, 

feleségével, Remsey Ágnes 

iparművésszel a gödöllői mű-

vésztelepre költöztek, majd 

1949-ben Szentendrén tele-

pedtek le. A Munkácsy-díjas 

festőművész számos szakmai 

elismerés mellett elnyerte 

Szentendre város díszpolgá-

ri címét és a Pro Urbe díjat. A 

természet és az emberi sors-

kérdések a legközvetlenebb 

módon kerültek összefüggés-

be a festészet klasszikus érté-

keit mindig tiszteletben tartó 

és megújulni kész páratlan 

életműben. Pirk János egyik 

leggyakoribb képtémája a 

magvető is azt a harmonikus 

életszemléletet jelképezte, 

ami a küzdelmek ellenére is 

vallja az élet megújulásába és 

az örök optimizmusba vetett 

hitet.

Bodonyi Emőke

PIRK JÁNOS
É L E T M Ű - K I Á L L Í T Á S

Pirk János MúzeuM
Szentendre TiszTeleTTel meghívjuk ÖnT, kedves családjáT   

és baráTaiT a befejezés előTT álló

PIRK JÁNOS MÚZEUM
ünnepélyes, ideiglenes megnyiTására,
melyre a MagyaR FEStéSZEt NaPJÁN
2020. OKtóbER 18-ÁN, vaSÁRNaP 15:00 óRaKOR KERül SOR.

kÖszÖnTőT mond:

FülÖP ZSOlt
szenTendre város polgármesTere

PIRK JÁNOS élEtMŰ-KIÁllÍtÁSÁt
(első rendezés)

megnyiTja:

gaÁl JóZSEF
munkácsy-díjas képzőművész
a  magyar képzőművészeTi egyeTem docense

a megnyiTó eseményeiT szabadTérről, kiveTíTőről,
a múzeum udvaráról is figyelemmel kísérheTi.

kuráTorok:

bODONyI EMŐKE
művészeTTÖrTénész

kÖzreműkÖdik:

HOlló JUDIt
hegedű

PIRK lÁSZló
munkácsy-díjas fesTőművész

HORNyÁK KRISZta
zongora

a befejezés előtt álló múzeum épülete és a kiállítás megtekinthető:
2020. október 19. – 2020. november 22. között hétfő kivételével, naponta 10–16 óráig.
cím: 2000 szentendre, bogdányi u. 34.

a kiállítás fő támogatói:
ferenczy múzeumi centrum  | szentendre város Önkormányzata | pirk jános családja
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Hamuban sült pogácsa

Katona Ágnes nap mint nap a mi egészségünkért dolgozik az Életerő 
Központban. Azt vallja, munkája során komplexen alkalmazza a gyógytornát 
és a különböző manuális technikákat. „Nem a tünetet, hanem az embert 
helyezem előtérbe…”

Rövid, lényegre törő mondatok, Katona Ág-

nes gyógytornász, manuálterapeuta üze-

ni ezt nekünk szentendreieknek, s persze 

mindenkinek, aki szeretné karbantartani 

a testét, s talán ezáltal a lelkét is. A csinos 

szakember a V8 uszodában működő Élet-

erő Központban fogadja a jelentkezőket, s 

talán nem túlzás, ha azt írjuk, a gyógyulni 

vágyókat. 2013-ban diplomá-

zott a SOTE-n, és azóta kisebb 

kanyarokkal, de Szentendrén 

praktizál.

Kevés ember mondhatja el 

magáról, hogy nincs valami 

nyűgje, baja. Hol itt fáj, hol ott 

nyilall. Így aztán nem csoda, 

hogy kapkodjuk a különböző 

gyógyszereket, csodaszere-

ket, orvoshoz futkosunk, vagy 

ilyen-olyan szakembert kere-

sünk. S mi szentendreiek sze-

rencsés helyzetben vagyunk, 

mert mondjuk derékfájással, 

mozgásszervi panaszokkal egy 

olyan ajtón kopogtathatunk be 

(miután persze jó előre időpon-

tot kértünk…), amelyet nem egy 

kétajtós szekrény nagyságú, 

lyukacsos tornatrikóban pom-

pázó, bajszos atyafi nyit ki előt-

tünk – hanem egy finom, légies 

teremtés. Csoda-e, ha hetekkel 

előre kell bejelentkezni Katona 

Ágneshez?

„Nagyjából egy éve bérlem ezt 

a kis rendelőt az Életerő Központban. Ko-

rábban is Szentendrén dolgoztam, de ki-

nőttem a Szolgáltató Házban berendezett 

helységet, így váltanom kellett. Pomázon 

élek, ám Szentendre mindig is fontos sze-

repet játszott az életemben. Az egyetem 

elvégzése után egy időben a visegrádi kór-

házban dolgoztam, mondhatnám, hogy ott 

sajátítottam el gyakorlatban is, amit hat 

éven át tanultam, csakhogy ez nem telje-

sen igaz. A szakmára, amit imádok, kevés-

bé jutott idő a különböző más gyógyászati 

tevékenységek mellett. Ám ez már a múlt. A 

V8-ban berendezett rendelőmben minden 

arról szól, hogy segíthessek azoknak, akik 

rászánják magukat a változásra. Rászán-

ják magukat, hogy újra teljes életet élhes-

senek.”

Katona Ágnes nem csak azért különle-

ges, mert diplomás és hosszú éveken át 

képezte magát. Ahogy mondja, a mun-

kássága ars poeticája a hozzá forduló 

betegek, ilyen-olyan panasszal érkezők 

holisztikus megközelítésében rejlik. S lás-

suk be, derékfájással, ízületi problémák-

kal, különböző mozgásszervi panaszokkal 

bekopogni egy rendelőbe, előbb-utóbb 

muszáj, és nagyon nem mindegy, hogy 

egy angyali teremtés, avagy egy morcos 

mesterember fogad bennünket. Katona 

Ágnes az egyetem elvégzése közben, sőt, 

mellett és után is tanult, és tanul folya-

matosan. Ahogy írta magáról: „Folyama-

tosan képzem magam, nemcsak a hiva-

tásomat érintő területeken, hanem olyan 

tu do mány ága kat is érintve, mint amilyen 

a pszichológia a keleti vallásfilozófia és a 

keleti gyógymódok.”

Komplex kezelés az övé – testnek és lé-

leknek egyaránt.

S hogy mennyire elhivatott, azt mi sem 

bizonyítja jobban, minthogy nem csak 

betegeken, hanem leendő kollégákon is 

segít. „Úgynevezett mentorálási programot 

vezetek, persze ez nem hivatalos, nincs isko-

lám, vagy valamiféle tanfolyamom, az egye-

temről kikerülő, vagy épp diploma előtt álló 

kollégákat próbálom felkarolni. Kár lenne 

titkolni, hogy nehéz elhelyezkedni. Különö-

sen mostanában. Pedig tudom, a munkám 

alatt volt szerencsém megtapasztalni, hogy 

mennyire szükség van a tudásunkra. Jön-

nek hozzám a húsz évestől az ötven felet-

tiekig is, és mondják, panaszkodnak, fáj a 

nyakam, a vállam, a derekam, és nekem, 

nekünk meg kell találnunk a gyógymódot, 

hogy újra egészségesek legyenek és mozog-

hassanak. Fontos az állapotfelmérés és még 

fontosabb a diagnózis. A manuálterápia sok 

mindent gyógyít és segít, például az ízületi 

blokkok oldását, a tónusok visszaállítását. 

Szeretem azt, amit csinálok, ezért tanul-

tam, ezért képezem magam azóta is. Büsz-

kén mondhatom, hogy folyamatosan tele a 

naptáram, ám a járvány kirobbanása óta 

azért valamelyest csökkent a hozzám érkező 

betegek száma. Szeretek Szentendrén dol-

gozni, Pomázon nőttem fel, de mindig von-

zott ez a különleges hangulatú Duna-parti 

város. Volt időszak, amikor azt gondoltam, 

hogy talán Budapesten kellene elhelyezked-

nem a diplomámmal, de egyrészt ott jóval 

nagyobb a konkurencia, másrészt utaztam 

éppen eleget az életemben. Így Szentendre 

mellett döntöttem. Szabadidőmben is sokat 

vagyok itt, leülök a Duna-parton egy kávéra, 

vagy csak sétálok a Fő téren és élvezem a 

forgatagot, a nyüzsgést.”

A lehetőség tehát adott: mozgásszerv 

problémákkal küzdők, csípőgondoktól 

szenvedők, térdüket fájlalók figyelem! 

Irány az Életerő Központ, ahol egy olyan 

szakember nyitja ki az ajtót, és talán az új 

élet lehetőségét bárki előtt, aki azt mondja 

és hangoztatja: „Minden út egyetlen lépés-

sel kezdődik. Aki hozzám fordul, annak a 

tarisznyájába teszem a hamuban sült pogá-

csát, a többi már csak rajtad múlik.”

Lehet egy ilyen ajánlatnak ellenállni?

Még pogácsa nélkül is…

Sinkovics Gábor

Katona Ágnes | Fotó: Csató Zsuzsanna
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Olvasói levél

eszeveszett Mesék

Népharag

A biciklis fiatalember egykedvűen bámult 

ki az ablakon. A HÉV zakatolása mintegy 

végtelenített Kraftwerk-szám adta a hátt-

érzenét. Délelőtt volt, a nap egykedvűen 

leste a Földet, alaposan befűtve a mindig 

mindenhová siető embereknek. A biciklis 

fiatalember nem sietett. Úgy volt vele, 

bezötykölődik a Margit hídig, aztán csak 

teker és teker végig a városon. Jó kedve 

volt, tán még fütyörészett is volna, ha 

nincs rajta az az átkozott maszk. Unta, 

de hordta. Unta és hordta és menet köz-

ben erre bíztatott mindenkit. Ha valahol 

összefutott egy barátjával, ismerősével, 

figyelmeztette, legyen oly kedves elta-

karni az arcát. Olykor úgy érezte, mintha 

valamiféle missziót töltene be, és nem 

értette embertársait, miért kezelik ilyen 

lezseren a világjárványt. A biciklis fiatal-

ember végigpásztázta a szerelvényt, és 

bosszankodva vette észre, hogy az uta-

zók több mint fele nem visel maszkot. A 

következő állomásnál gyerekek szálltak 

fel, harsányan, jókedvűen, védőeszköz 

nélkül. A biciklis fiatalember néhány per-

cig várt, figyelte őket, ahogy gondtala-

nul élvezik az életet, és nem érdekli őket 

betegség, öregség, kiszolgáltatottság 

– a gyerekkor maga a mámor, amelyről 

hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 

soha nem ér véget. „Srácok, vegyétek fel 

a maszkot…” Határozott, erélyes felszólí-

tás volt az, és az ifjúság tagjai meglepve 

néztek a biciklis fiatalember felé. Talán 

azt gondolták, hogy bizonyára csak vic-

cel. Aztán a szerelvény begördült Csil-

laghegy állomásra, és felszállt egy másik 

kerékpáros férfi. Rajta sem volt maszk. 

A biciklis fiatalember alighanem ott és 

akkor döntött úgy, hogy megállítja egy 

pillanatra a világot, mert ez így nem me-

het tovább.

S meghúzta a vészféket.

Pillanatok alatt kisebbfajta zűrzavar rob-

bant ki a szerelvényben. A maszkosok és 

a maszk nélküliek kezdtek el üvöltözni 

egymással, a népharag egyre csak erősö-

dött, amikor megjelent a vonat vezetője és 

döbbent arccal kérdezte: „Ki húzta meg a 

vészféket, mert bárki is volt, annak most ez 

nyolcezer forintjába kerül…” Az „elkövető” 

jelentkezett, és elmagyarázta a vonat irá-

nyítójának, hogy nézzen csak körül, itt van-

nak ezek a gyerekek, itt ez a másik bringás, 

és ott, meg ott, meg amott, az a férfi, az a 

nő, és az a fiatal hölgy… szóval nézze csak 

meg, egyikük sem hord maszkot. Aztán 

befejezte a monológot, még egyszer el-

nézést kért, és leszállt a vonatról. A vezető 

visszament a helyére, indított, a szerelvény 

pedig folytatta útját. A népharag elcsen-

desedett, mindenki a gondolataiba merült. 

A maszkosok és maszk nélküliek utaztak 

tovább egy abszurd világban, amit soha, 

de soha nem fogunk megszokni.

-sg-

tisztelt szerkesztőség!

A helyi polgármesteri hivatal sorozatos jogsértéseivel 

kapcsolatosan szeretnék „a közösség hangjához” fordulni, 

mivel bíztatták olvasóikat, hogy keressék lapjukat 

kérdéseikkel, kritikáikkal.

Talán nem közismert tény, hogy a kerékpáros híd ügyében 

tartott véleménynyilvánító szavazáson a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal mint adatkezelő jogellenes módon 

kezelte mind a 2622 szavazó személyazonosításra alkalmas 

dokumentumainak adatait és lakcímkártyájuk sorszámát, 

mivel ezen személyes adatok kezelésére semmilyen 

jogalapja nem volt. Különösen azért nem, mert az érintett 

hozzájárulásán alapuló adatkezelésről azt a félrevezető 

tájékoztatást kapták a szavazók, hogy a kezelt személyes 

adatok köre egyedül a személyes aláírásukra terjed ki – 

ami nemcsak adatvédelmi szempontból nem állja meg a 

helyét, hanem logikai képtelenség is. Ezzel csak a szavazás 

során szembesültem, mert csak ott kaptam meg azokat az 

információkat, amelyekből nyilvánvalóvá lett az említett 

jogsértés, holott a szavazás előkészítésére létrehoztak egy 

külön portált is. A megismert adatvédelmi mulasztásokról 

így csak utólag tudtam tájékoztatni az adatkezelő hivatal 

jegyzőjét írásos panasz formájában, aki megígérte, hogy a 

jövőben figyelemmel lesznek észrevételeimre.

Már a véleménynyilvánító szavazás megkezdése előtt közzétett 

információkból érzékelhető volt, hogy a szavazás lebonyolítása 

adatvédelmi szempontból rendkívül kényes. Egyrészt nem 

volt törvényi háttere, ami jogalapul szolgálhatott volna a 

személyes adatok kezeléséhez, másrészt bevált hazai példák 

sem nagyon voltak rá. Ezért egy héttel a szavazás megkezdése 

előtt, február 10-én – tehát amikor még lett volna idő az 

adatvédelmi aggályok tisztázására – közérdekű bejelentéssel 

fordultam a hivatal ügyfélszolgálatához, kérve, hogy tegyék 

fel a szavazással foglalkozó portáljukra az adatvédelmi 

hozzájárulás és a részletes adatkezelési tájékoztató szövegét. 

A közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. 

§-a szerint a közérdekű bejelentést harminc napon belül kell 

elbírálni, továbbá a közérdekű bejelentés elintézésekor a 

megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok 

megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt 

haladéktalanul értesíteni kell. Ez az értesítés nemhogy 30 

nap alatt nem érkezett meg, de azt jegyző úrnak írt többszöri 

sürgető levelemre is csak 227 nap után sikerült megkapnom, 

amit teljességgel elfogadhatatlannak tartok.

Ezt az újabb jogsértést még csak tetézi, hogy két egészen 

más ügyben is tettem közérdekű bejelentést idén februárban, 

amikkel kapcsolatosan megtett intézkedésekről ugyancsak 

hónapok után kaptam tájékoztatást jegyző úrtól.

Remélem, hogy az Önök által biztosított nyilvánosság útján 

sikerül elérnem, hogy a hivatal a továbbiakban nemcsak a 

polgároktól vár jogkövető magatartást, hanem saját maga is a 

jogkövetés útjára lép.

Segítségüket előre is köszönöm:

Sikolya Zsolt, szentendrei lakos

Mondja el véleményét és váljon a közösség hangjává! 

A megújult Szentendre és Vidéke egy nyitott és autonóm városi lap, amely-

ben az olvasó nem csupán passzív befogadó, de véleményalkotó és szer-

kesztő is egyben. Célunk, hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a 

különböző véleményeket és együtt tegyük jobbá Szentendrét.

Várjuk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail címen! Lehet kér-

dezni, kritizálni, témát felvetni, de akár cikket is írni. Beérkezett levele-

inkből minden lapszámban válogatunk, a felvetett kérdéseiknek pedig 

utánajárunk. 

E-mail: szevi@szentendre.hu



2
2

—
E

G
É

S
Z

S
É

G

Egészségesen elválni – a gyermekek érdekében
Akik huzamosabb ideje élnek olyan párkap-

csolatban, amiben nem érzik jól magukat 

– a partnerük nem figyel rájuk, nem tudják 

megélni a női vagy férfi oldalukat – ott a 

lelki megpróbáltatások testi tünetekben is 

megmutatkozhatnak. Vannak, akik éveken 

át küzdenek rosszul működő párkapcso-

latuk miatt stresszel, túlsúllyal, fejfájással, 

alvási problémákkal, nőgyógyászati problé-

mákkal, alkoholizmussal vagy vérnyomás-

problémákkal.

Sok szülő figyelmét elkerüli, hogy a rossz 

párkapcsolat nem csak rájuk, hanem a gyer-

mekek egészségére is károsan hat. Könnyen 

úgy tekintenek rájuk, mint akik erősek, és 

mindent kibírnak, vagy azt gondolják, hogy 

ezt még nem érthetik, ha felnőnek, majd 

megértik. Az egyik legnagyobb trauma a 

válás, amit felnőttként is nehéz feldolgozni, 

de egy gyerek életében maradandó törése-

ket okozhat. A szülői védőháló, ami eddig 

biztonságot jelentett, most szétszakadt.

Szülőként sokan nem gondolnak arra, hogy 

hiába kicsi a gyerek, mindent lát, mindent 

észlel és érez. Ha nem tudja, mi történik 

körülötte, megváltozhat a viselkedése. Jel-

lemző ilyenkor a bepisilés, esti felriadás, 

verejtékezés, vagy a feszültségből adódó 

testi tünetként jelentkező láz. Abban a pil-

lanatban, amikor érthetővé válik számára a 

probléma, megkönnyebbül.

A válásnak még nincs kultúrája hazánkban, 

nem tudjuk jól kommunikálni az érzésein-

ket, felvállalni a véleményünket. Ebből kö-

vetkezik, hogy válni sem tudunk még jól. A 

szülők sok esetben egymás ellenségeivé 

válnak, és a gyerek érdekeire hivatkozva 

olyan bosszúhadjáratba kezdenek, amit 

sem a bírói ítélet, sem a józan ész nem tud 

felülírni. Ebben a helyzetben sok gyereket 

gyötör a bűntudat, fél, hogy őt is elhagyhat-

ják. Ha nem mondják el neki, hogy mindig 

számíthat a szüleire, és ami most történik, 

nem miatta van, szorongani kezd, a viselke-

dése megváltozik, az egészsége és a tanul-

mányi eredménye is romlani kezd. Könnyen 

azt hihetik, hogy baj van vele, pedig csak a 

körülötte zajló eseményekre reagál a maga 

módján. Válás után a gyerek által a szülőket 

egy láthatatlan kötelék mindig összeköti, 

amit nem lehet szétszakítani.

Amennyiben a szülők nem veszik komolyan 

kapcsolatuk rendezését és nem sikerül fe-

lelősen kezelni a szituációt, idővel a gyerek 

visszaélhet a helyzettel és kijátszhatja őket 

egymás ellen. Egy átlagos családban, ha a 

gyerek elvágja az ujját vagy elesik, akkor 

a szülők orvoshoz viszik vagy bekötözik a 

sebet. Válás után mindig a másik lesz a hi-

bás, a felelőtlen, figyelmetlen, gondatlan. 

A legkisebb plezúrból is rendőrségi felje-

lentés lehet.

Ha úgy érzi, ilyen vagy hasonló helyzetben 

van, forduljon hozzánk bizalommal.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézményben díjtalanul igénybe vehe-

ti képzett szakembereink által nyújtott 

szolgáltatásainkat: pszichológus, pár – és 

családkonzultáció, párkapcsolati, családi 

és válási mediáció (konfliktuskezelés), fej-

lesztőpedagógus, jogi tanácsadás.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 

Intézmény elérhetőségei:

Telefonszám:

+36 26/312-605, +36 26/400-172

Krízistelefon: +36 20/3640827

Szentendrei nyitva tartásunk:

Hétfő: 12-16 óráig

Szerda: 8-16 óráig

Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek 8-12 óráig

A további települések ügyfélfogadási 

ideje honlapunkon megtalálhatók:

www.dunakanyari.hu

További részlekért kövesse honlapunkat, 

facebook profilunkat, vagy hívjon 

bennünket bizalommal!

Gyászfeldolgozás csoportok indulnak
A Szentendre és Vidéke Pra-

xisközösség folytatja prog-

ramjait. 

Az érzelmi kötődéssel bíró kap-

csolataink elvesztését, vagy 

életünk jelentős fordulatait 

minden esetben gyászfolyamat 

követi. Ilyen a haláseset, válás, 

költözés, családalapítás, örök-

befogadás, vetélés, mun ka-

hely vál tás, háziállat elveszté-

se;…stb.

Az ezeket követő ellentmondásos érzel-

mek összességét takaró természetes lelki 

folyamatnak (gyász) nincsenek szakaszai, 

nem gyógyítja az idő, sokszor félelmetes, 

és azt sem tudjuk, hogy mit tegyünk. A néha 

ijesztő, a hullámvasút hegyvölgyeihez ha-

sonlóan váltakozó érzelmi állapotok, az 

alvászavarok, az idővel nem javuló (akár fi-

zikai) fájdalom elbizonytalanítja a gyászolót, 

amely érzelmi izolációhoz, a jövőtől való fé-

lelemhez, végül számos fizikai és pszichés 

betegséghez vezethet. A feldolgozatlan 

veszteségélmény, az őszintén végig nem 

élt és ki nem adott gyász belső feszültsége 

az élő kapcsolatokat is rombolja, és gene-

rációkon átörökíthető.

Az induló csoportban beazonosítjuk a fel-

dolgozatlan veszteségeinket, majd a meg-

tanulandó módszerrel a veszteségek haté-

kony érzelmi feldolgozása történhet meg, 

és egy élethosszig tartó eszközt kapunk a 

jövőbeni veszteségeink feldolgozásához. 

A módszer elsajátítása és alkalmazása a 

Praxisközösség pszichológusának, Garai 

Nikolettának a vezetésével 

biztonságos és diszkrét kör-

nyezetben történik.

A foglalkozások a járványügyi 

helyzetnek megfelelően biz-

tonsági intézkedések mel-

lett – kellő távolságtartással, 

maszkban, kézfertőtlenítéssel 

és levegőtisztító berendezés 

használata mellett kerülnek 

megrendezésre. Részvétel sa-

ját felelősségre! Kérjük, csak 

egészségesen és maszkban jöjjön!

1. csoport ONLINE jelenléttel: 

október 7., 14., 21., 28., 

szerdánként 18-tól 20-ig

2. csoport SZEMÉLYES jelenléttel: 

október 10., 17., 24., 31., 

szombatonként 9-től 11-ig 

a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban.

Jelentkezhet a Praxisközösségi 

háziorvosánál, vagy 

a nikolettagarai@gmail.com címen, 

és telefonon: +36/20-254-1743.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„eGészséGfeJlesztési irODA 
létesítése A szeNteNDrei JÁrÁsBAN” 
elNevezésŰ PrOJekt BefeJezéséről

A projektet az „egészségfejlesztési iroda létesítése a szentendrei járásban” című 

(vekOP 7.2.2.-17- 2017-00005 azonosító számú pályázat tette lehetővé, mellyel szent-

endre város egészségügyi intézményei 87 560 542 ft vissza nem térítendő támoga-

tásban részesült a 2018. október 1 – től 2020. szeptember 30 – ig tartó megvalósítási 

időszakra.

Szentendrei Járás Egészségfejlesztési 

Iroda települései: Budakalász, Csobánka, 

Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pi-

lisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsme-

gyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, 

Tahitótfalu.

A program célja a széles körű egészség-

fejlesztési tevékenységek szervezése és 

nyújtása a lakosság számára. Az egész-

ségfejlesztő tevékenységek, a rendsze-

res, életvitelszintű testmozgást, életvitel-

szerű egészséges táplálkozást ösztönző 

közösségi programok, dohányzással kap-

csolatos rövid intervenció, betegklubok 

működtetése, partnerségi munkacsoport 

kialakítása, az idősek közösségben tartá-

sa, munkahelyi egészségfejlesztés, járás 

településein megvalósuló programokban 

való részvétel, egészségfejlesztési témájú 

helyi kommunikáció, egészségügyi dolgo-

zókat célzó egészségfejlesztési progra-

mok megvalósítása, valamint a szervezett 

népegészségügyi szűrésekre való moz-

gósítás.

A lakosság egészségmegőrzése, az 

egészséges életmódra ösztönzés, ezáltal 

a betegségek megelőzése, a Szentendrei 

járás területén élők mind testi, mind lelki, 

azaz általános egészségi állapotának ja-

vítása hosszú távon. A megvalósítás álla-

potfelmérés, mozgás-, táplálkozás-, élet-

módtanácsadás programokon keresztül 

és a Lelki Egészségközpont programokkal 

együtt, lakossági, iskolai, munkahelyi szín-

tereken részben az EFI irodában, részben a 

településeken 217 alkalommal 56 féle fog-

lalkozáson, 2964 fő részvételével zajlott.

A kliensek online elérése 7 településen 12 

iskola, 220 osztály és 5201 fő részvételével 

zárult.

A 48 db színtérprogrammal a települések 

75%-át bevonva, a 10 633 főt szólított meg, 

mely a lakosság 12,87%-a.

Szentendrén a lakosság 42,8%-át, Tahitót-

falu, Szigetmonostor, Dunabogdány lakos-

ságát 20% feletti arányban és Budakalász, 

Leányfalu, Pócsmegyer lakosságát 10% fe-

lett sikerült bevonni, míg Csobánka, Pomáz, 

Kisoroszi, Pilisszentlászló 3-5%-ig aktivitást 

mutatott a 24 hónapos projekt során.

A járás 82 620 fős lakosságának 22.73%-

át, 18 780 főt sikerült a kliens és színtér-

programokkal együttesen 11 településen 

megszólítani.

Az EFI tevékenységét széles körű együtt-

működésben, támogatással végezte, a 

népegészségügyi célok megvalósítása 

érdekében praxisközösséggel, védőnők-

kel, oktatási intézmények, média, szociális 

és civil szféra és önkormányzatok közre-

működésével.

A célcsoportok bevonásától és az egész-

ségfejlesztési programtól már láthatóak a 

változások, megnőtt az életmódváltó és 

egyéb egészségfejlesztő programokban 

résztvevők száma. A programokban részt-

vevők egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

ismereteik, egészségtudatosságuk, egyéni 

felelősségük a saját és környezetük egész-

ségéért növekszik.

A projekt fejlesztési céljai, jövőképe a 

járásban, mint egészségfejlesztési szín-

tereken teljesült, létrejött a folyamatos 

egészségfejlesztési tevékenység fenntart-

ható intézményi, szervezeti bázisa a járási 

Egészségfejlesztési Iroda.

További cél a fenntartási időszakban, hogy 

kerüljenek felhasználásra a jó gyakorla-

tok, tapasztalatok az egészségfejlesztés 

szereplői között. A projekt járuljon hozzá a 

helytelen életmódból adódó betegségek 

megelőzéséhez, a betegek egészségi ál-

lapotának javításához.

Részletes adatok, ismertető az Iroda prog-

ramjairól a kiadványokban találhatók.

Szentendre, 2020. szeptember 25.

Dr. Pázmány Annamária

szakmai vezető

további információ kérhető:

www. efi.szentendre.hu

email: efi@szeirendelo.hu

Pázmány Annamária | Fotó: Csizmadia Kinga
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GAZDIKERESŐ

„Sziasztok, Alex vagyok!

6 év körüli németjuhász fiú, altatás elől 

mentettek. A menhely egyik legszebb ku-

tyájának mondanak. Egyszer egy gondozó 

azt mondta, hogy mintha egy tündérmesé-

ből léptem volna elő. Hát, köszönöm szé-

pen! Azt hiszem, hogy ebben az esetben 

nagyon nem itt lenne a helyem, hanem egy 

palotában, vagy kastélyban – nagy udvar-

ral és egy szerető családdal.”

Alex valóban a menhely egyik legszebb 

kutyája. A tiszteletet kívánó külső mögött 

azonban egy bújós, nagy mackó lelkét is-

merhetjük meg. Nyugodt, kiegyensúlyo-

zott kutya, aki imád játszani. Nagy mére-

te miatt kertes házba szeretnénk örökbe 

adni, ahol sokat foglalkoznak vele, tanít-

ják és ápolják gyönyörű fekete bundáját. 

Hatalmas ereje van, ezért következetes 

nevelésre lesz szükség. Pórázon szépen 

sétál, gyerekek mellé is kiváló társ lehet. 

Cicákkal szemben érdeklődő, de nem tá-

madó a fellépése. Más kutyákkal is türel-

mes, érdeklődő.

Alex diszpláziás, ezért munkakutyának és 

aktívan sportoló gazdi mellé nem ajánljuk, 

de családi kutyának kiválóan alkalmas.

Oltva, chippelve, ivartalanítva várja álom-

gazdiját.

Ha szeretnéd őt örökbefogadni, jelentkezz 

nálunk bármelyik elérhetőségünkön!

Ha örökbefogadni nem tudod, de szívesen 

támogatnád, a szokásos módokon tehe-

ted meg:

•  bankszámlánkra történő utalással: 

64700076-10006234, a megjegyzésbe 

írd be: Alex

• 13600 # 64 az adhat vonal száma,

• boldogságkártya megvásárlásával

• gyere, és vidd el őt egy sétára!

Bartha Álmos
SZÜLŐ

ŐSEMBER 
SZERŰ KOSZT

TENNESSEE 
RÖVIDÍTVE

GYAKORLATO-
KAT VÉGZEK

MOCSÁR 
NÖVÉNY

1920. JÚNIUS 
4-I BÉKE 
JELZŐJE

A VIDEÓBAN 
AZ EMBER 

VÁLASZTÁSA 
A FELESÉGE 

HELYETT

ÉSZAK-AFRIKAI 
NÉP

MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

KATONAI 
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BETŰ KIEJTVE 
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JELE
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IDÉN NEM 
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 ROVARRÉSZ  LITER 
AUDI MODELL TAGADÓSZÓ
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KEZD!

VIDEÓ PORTÁL 
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OXIGÉN
TANULÓ 
VEZETŐ

EZT ADTA ÁT 
A ROSENBERG 
HÁZASPÁR A 

SZU-NAK


 

A rejtvény helyes megfejtését 2020. október 21-éig várjuk a szerkesztőségünkbe 

(Dumtsa Jenő utca 22.), vagy a szevi@szentendre.hu e-mail-címre. A helyes meg-

fejtők között két belépőjegyet sorsolunk ki a Ferenczy Múzeumi Centrum „Barcsay 

120” című kiállítására.

A szerencsés nyertes nevét a november 4-i lapszámunkban tesszük közzé.

A szeptember 2-i rejtvényünk helyes megfejtése „nem akarásnak nyögés a vége” 

volt. A nyertes: Barta Léda. Nyereménye egy 3000 forint értékű Lokálkosár csomag.

szentendrei Árvácska – ahol önkénteskedni jó!

Az önkénteskedés fogalma sokak számára ismeretlen, de mi az Árvácskánál szeretnénk 

ez a tevékenységet – az állatokról való gondoskodáson keresztül – közelebb hozni minél 

több emberhez.

Hogy miért? Mert ezek a lények hihetetlenek. Négy lábuk van, szőrösek, beszélni nem 

tudnak, de ami fantasztikus bennük, hogy aki egy kicsit is a bizalmukba férkőzik, ahhoz 

mindenféle előítélet nélkül tudnak ragaszkodni. Nekik nem számít, ki vagy, mi a foglalko-

zásod, szép, gazdag, sikeres vagy-e vagy sem. Nekik csak az számít, hogy követhessenek, 

ragaszkodhassanak hozzád minden porcikájukkal kifejezve hálájukat, szeretetüket. Az 

emberi élethez képest azonban csupán 10-15 évük adódik minderre.

Nézzünk egy példát a Szentendrei Árvácska jelenlegi csapatából!

Sándor először akkor járt nálunk, amikor a vírus utáni korlátozásokat feloldották és 

végre lehetett jönni-menni. Örökbefogadási szándékkal érkezett, mert 13 éves kutyájuk 

elhunyt, és fontolgatta egy új házikedvenc befogadását. Volt néhány kritérium a fejében 

a majdani kutyát illetően, és 1-2 alkalom után lettek is kedveltjei.

Telt-múlt az idő, és Sándor sokat jött hozzánk. Azon kaptuk magunkat, hogy szinte min-

dig velünk van, és hozza-viszi, lelkesen sétáltatja a kutyáinkat, ráadásul mindig eggyel 

többet. A megszokott kutyusokon kívül igyekezett újabbakat is megismerni. Nemrég 

beszélgettünk vele arról, hogy hol tart most az örökbefogadási szándéka, amire ezt 

válaszolta: „Az elmúlt időszak alatt rájöttem, hogy az Árvácskába történő kijárás sokkal 

több értelmet ad az életemnek, mint az, hogy legyen egy kutyám otthon, akit leviszek na-

ponta többször sétálni. Most már nem is tudnék dönteni, kit vigyek haza, mert annyi kutyát 

megszerettem. A feladatommá vált, hogy többeket megsétáltassak a hét több napján, és 

ezáltal nem is kényelmesedek el otthon.”

Sándor nyugdíjas és heti 5 alkalommal jár hozzánk az időjárási körülményekre tekintet 

nélkül. Mindig jókedvű és szakadatlanul sétáltat órákon át. Bőven megvan ezáltal a napi 

egészséges mozgás, és a kutyák hálájával lelkiekben is feltöltődik a szabadban. Hálásak 

vagyunk minden egyes kijöveteléért!



A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT

SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE 
MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.

fizikai munkakörökbe:

Ø �tAkArítÓ _Szentendre
Ø �kArBANtArtÓ _Szentendre
Ø �NeHézGéPkezelő _Visegrád
Ø �kiseGítő MUNkÁs _Pilisvörösvár
Ø �tŰzCsAP elleNőr _Szentendre
Ø �GéPJÁrMŰvezető (teher) _Szentendre
Ø �CsAtOrNAMŰ GéPész _Szentendre
Ø �vízHÁlÓzAt kArBANtArtÓ _Szentendre, Pilisvörösvár, 

Visegrád

szellemi munkakörbe:

Ø �MŰszAki előADÓ _Szentendre

Amit kínálunk: Cafetéria juttatás, Munkába járás költségtérítés, 
Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben, Önkéntes 

Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, Balesetbiztosítás, 
szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu 
weboldalon a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével 
az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU e-mail címen lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható 
a www.dmrvzrt.hu oldalon

EG É SZS ÉG
Házhoz megyek! 
Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. 
Járvány idején is biztonságban, az 
otthonában. 
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-
980-3957

OK TATÁ S
Matematikából korrepetálást, vizsgára 
felkészítést vállalok. Távoktatással is. 
Tel. 06-30-855-3543.

RÉG IS ÉG
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, 
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) 
vétele, díjtalan kiszállással. Pál István 
tel.: 06-20-947-3928

Ü DÜ LÉ S
Hévízen, a centrumban apartman 
garázzsal 2 fő részére (7000 Ft/apart-
man/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-2550.

SZOLG ÁLTATÁ S
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, 
mikrohullámú sütő javítása sugárzás-
méréssel. Tel. (26) 788-367, 06-30-950-
4187, Mezei Sándor

Építőipari munkák! Hőszigetelés, 
komplett lakásfelújítás, kül- és 
beltéri burkolás referenciával 
Szentendrén és környékén. Tel. 06-
20-341-4585. 

Bútorasztalos. Egyedi méretű konyhák, 
szekrények, gardróbok, készítését 
vállalom. Tel. 06-20-349-2224

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

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

Diófa kivágás fejében a Pismányból 
elvihető. T: +36 30 9928 343

ÁLL Á S

A szentendrei közjegyzői irodába 
adminisztrátori munkakörbe, teljes 
munkaidőre munkatársat keresek. A 
jelentkezés feltétele: tízujjas vakon 
gépírás tudás, valamint a Word 
szövegszerkesztő program szerkesztői 
szintű ismerete. Jelentkezés ema-
il-ben a molnar.bertalan@kozjegyző.
hu címen, vagy az iroda publikus 
telefonszámain. Dr. Molnár Bertalan 
közjegyző.

TÁRS KE RE SŐ

Önkéntes társakat keresek egy 
„szamizdat” újság terjesztéséhez. A 
hetilapot a Dunakanyar környéki kite-
lepülésekre szeretnénk rendszeresen 
eljuttatni. A kezdeményezésről bőveb-
ben a www.nyomtassteis.hu oldalon 
lehet olvasni.

Ha érdekel, írj ide: llaszlo.janos1@
gmail.com
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A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Szentendre Város Eü. Intézményei

2000 Szentendre Kanonok u. 1.
tel.: 06 (20) 234-5452

2020. október

A Szentendrén lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 

2 év, névre szóló meghívót kapnak 
mammográfiás szűrővizsgálatra.

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.

Szennyvízszippantás 
a Dunakanyarban
• Kalibrált�mérőműszerrel�ellátva

• Pontosan�mérve
• Köbméterenként�számlázva

Hívjon�minket�bizalommal!
06 70 50 100 60

Palterra�Hungária�Kft.



OKTÓBER
02. péntek 19:30  koncert  Sorbonne Sexual / Grabovski turnényitó

Adott két zenekar, mindketten mesélnek egy
történetet, az elbeszélések egyszer csak összeérnek.
belépő: 1200 Ft

03. szombat 19:00  irodalmi est  Versutazás- szerelmes versek
Egy bensőséges, simogató est élőzenével.
A belépés ingyenes! 

06. kedd 19:30  jazzklub  Borbély Műhely jazzklub
vendég: Ludányi Tamás – szaxofon
„A szép este és a jó koncert garantált.” (JazzMa)
belépő: 1000 Ft / 1200 Ft

08. csütörtök 19:00  könyvbemutató  Berill Shero – blogger és újságíró
– Halál a szalonban könyvbemutató
moderátor: Kincses Mónika
Műveiben az őt ért hatásokat nagyítja fel,
s adja vissza elgondolkodtató formában.
A belépés ingyenes!

09. péntek 19:00  koncert  Dunarnia bemutatja: Shot New Folk
vs. Man Hani / Sasa Lele / Midsummer Fusion
A szomszédban született produkciók és a Sasa Lelék.
belépő: könnyen támogatható!

10. szombat 18:00  táncház  Görög táncház
zenél az Akropolis Compania zenekar
Görög zenés-táncos program élőzenével.
A belépés ingyenes!

13. kedd 19:30  jazzklub  Citera Jazzklub
Krizbo feat. Dömény Krisztián
Improvizatív művészeti párbeszéd,
a zabolátlan citera és a szelídített rémálmok között!
A belépés ingyenes!

16. péntek 20:00  koncert  Odd ID (Ethno° l)
Világzene egy másik univerzumból.
A belépés ingyenes!

17. szombat 20:00  koncert  The Carbonfools
„We can’t wait to make love to your ears”
belépő: 2000 Ft 

22. csütörtök 20:00  koncert  Saiid and friends
Dinamikus világzene Saiid Tichity-vel
marokkói frontemberrel.
A belépés ingyenes!

23. péntek 20:00  koncert  Klasszik Lasszó
A „Klasszik Lasszó” nem csak egy koncert.
Nem is csak felolvasó est. Nem színház,
sem tánc, sem csak egy performansz.
belépő: 1000 Ft

30. péntek 20:00  koncert  colorStar
Pszichedelikus tánczene űrutazáshoz.
belépő: 3500 Ft

31. szombat 19:00  táncház  Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával 
vendég: Petrás Mária népdalénekes
koncert, beszélgetés és táncház
Tímár Sárával és meghívott vendégeivel.
belépő: 1000 Ft

NOVEMBER
03. kedd 19:30  jazzklub  Borbély Műhely jazzklub

vendég: Várallyay Petra – hegedű, zongora
„A szép este és a jó koncert garantált.” (JazzMa)
 belépő: 1000 Ft / 1200 Ft

06. péntek 20:00  koncert  You are the Sexnuggets turné 2020
/ Éva Presszó
4 tagú grunge, funk, rock’n’Roll zenekar. Fő törek-
vésük a felszabadult party hangulat megteremtése 
mellett az  egyedi stílus képviselete.
belépő: 1000 Ft

07. szombat 20:00  koncert  Cabaret Medrano / Malacka és a tahó
Két zenekar a budapesti éjszakából, amelyek közül 
az egyik a költészettel, a másik inkább a humorral 
operál, de mindkettő halmozza a hangszereket 
és a műfajokat. A belépés ingyenes!

10. kedd 19:30  jazzklub  Citera Jazzklub
vendég: Zajnal
Kalandozás a citera és a jazz világában
Dömény Krisztián vezetésével.
A belépés ingyenes!

13. péntek 20:00  koncert  Freakin’ Disco
A Freakin’ Disco zenéje egyszerre mély,
táncos és elszállós, pszichedelektronika.
belépő: 2000 Ft

14. szombat 18:00  táncház  Görög táncház
zenél az Akropolis Compania zenekar
Görög zenés-táncos program élőzenével
A belépés ingyenes!

21. szombat 19:00  táncház  Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával 
vendég: Balogh Kálmán cimbalmos
koncert, beszélgetés és táncház
Tímár Sárával és meghívott vendégeivel.
belépő: 1000 Ft

26. csütörtök 20:00  szólóest  Lovasi: egy az egybe, csak maga
Kispál és a Borz, Kiscsillag és szólókarrierje során 
írt dalok is egyaránt felcsendülnek egy szál gitárral.
Belépő elővételben: 3500 Ft,
a koncert napján: 4000 Ft 

27. péntek 20:00  koncert  Atomvillanás
Alter rock/underground zene.
belépő: 1000 Ft 

28. szombat 18:00  koncert  Matemorfózis könyvbemutató
/ Kronoszinklasztikus Infundibulumma
/ titokzatostelepesek
Egy nem mindennapi este két remek szentendrei
kötődésű bandával és könyvbemutatóval
belépő: 1000 Ft

Dunaparti Művelődési Ház - Barlang
2000 Szentendre, Duna korzó 18.
+3620 387 8742, +3626 301 088
revesz.timea@szentendre.hu | www.szentendreprogram.hu

 barlang  barlangklub
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2020.  OKTÓBER-NOVEMBER
Dunaparti Művelődési Ház, Szentendre, Duna korzó 18. 

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

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

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

2020. október 1-jétől az éjszakai ügyelet és készen-
lét megszűnik.

Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
Huszár Gyógyszertár, Pomáz
Cím: 2013 Pomáz, Huszár utca 2.
Telefon: +36/26-999-425

Általános nyitvatartás

Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon: 787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

Napvirág-csepp Gyógyszertár: Dózsa Gy.u.20.
Telefon: 319-354
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-15:00

Pismány Gyógyszertár: Szentendre, Fiastyúk u.11.
Telefon: 505-779/505-780
Hétfőtől Péntekig: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.
Telefon: 310-868/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek: 8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

Ulcisia Gyógyszertár: Szentendre, Dózsa Gy. u.1.
Telefon: 500-248
Hétfőtől Péntekig: 7:30-20:00
Szombaton: 8:00-14:00

Vasvári Patika: Szentendre, Sas u.10.
Telefon: 312-825/303-825
Hétfőtől Péntekig: 8:00-19:00
Szombaton: 8:00-13:00

Nyitvatartás munkaszüneti napokon

2020. október 23. péntek Kálvária Gyógyszertár 
8:00 – 13:00
2020. november 1. vasárnap Napvirágcsepp Gyógy-
szertár 8:00 – 13:00
2020. december 25. péntek Pismány Gyógyszertár 
8:00 – 13:00
2020. december 26. szombat Vasvári Patika 8:00 – 
13:00
2021. január 1. péntek Ulcisia Gyógyszertár 8:00 – 
13:00

OrvOsi ÜGYelet:
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
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felHívÁs
szeNteNDre vÁrOs MeCéNÁsA DíJ

JAvAslAttételére

A szeNteNDre vÁrOs MeCéNÁsA 

DíJ adományozható azoknak a 

személyeknek, közösségeknek, 

csoportoknak, akik anyagi 

hozzájárulással kiemelkedő módon 

támogatják Szentendre Város jó 

hírnevének öregbítését, értékeinek 

növelését, megőrzését.

A javaslatok beérkezési határideje: 

2020. október 31.

További felvilágosítás kérhető a 

Hivatal köznevelési és közművelődési 

referensétől a

26/785-034 telefonszámon vagy 

Szentendre város honlapján 

(szentendre.hu).

felHívÁs
szentendre város Önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat

tulajdonában álló lakás piaci alapon történő bérbeadásáról:

Cím

(szentendre)

Alap-

terület

komfort 

fokozat

lakás állapota lakbér induló

mértéke

Kucsera Ferenc

utca 5. fszt. 3. 
57,75 m2

házközponti 

fűtés/

mérőóra 

lakáson 

belül

 felújítandó

üres
1.800,- Ft/m2

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába

2020. október 15. 10 óra 00 percig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át 

vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.

tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Fülöp Zsolt

polgármester

HelYesBítés

Előző, 2020. szeptember 16-i számunk 15. oldalán a Püspökmajori Klubkönyvtárról szóló cikk egyik képe téves képaláírással 

jelent meg. A fotó az 1970-es évek végén vagy a 80-as évek elején készült a lakótelepi klubban, de nem nem szerepel rajta dr. 

Katona Gyula háziorvos és felesége, dr. Katona Gyuláné Szentendrey Katalin helytörténész. A tévedésért a hozzátartozóktól és 

olvasóinktól is elnézést kérünk.

OKTÓBER
02. péntek 19:30  koncert  Sorbonne Sexual / Grabovski turnényitó

Adott két zenekar, mindketten mesélnek egy
történetet, az elbeszélések egyszer csak összeérnek.
belépő: 1200 Ft

03. szombat 19:00  irodalmi est  Versutazás- szerelmes versek
Egy bensőséges, simogató est élőzenével.
A belépés ingyenes! 

06. kedd 19:30  jazzklub  Borbély Műhely jazzklub
vendég: Ludányi Tamás – szaxofon
„A szép este és a jó koncert garantált.” (JazzMa)
belépő: 1000 Ft / 1200 Ft

08. csütörtök 19:00  könyvbemutató  Berill Shero – blogger és újságíró
– Halál a szalonban könyvbemutató
moderátor: Kincses Mónika
Műveiben az őt ért hatásokat nagyítja fel,
s adja vissza elgondolkodtató formában.
A belépés ingyenes!

09. péntek 19:00  koncert  Dunarnia bemutatja: Shot New Folk
vs. Man Hani / Sasa Lele / Midsummer Fusion
A szomszédban született produkciók és a Sasa Lelék.
belépő: könnyen támogatható!

10. szombat 18:00  táncház  Görög táncház
zenél az Akropolis Compania zenekar
Görög zenés-táncos program élőzenével.
A belépés ingyenes!

13. kedd 19:30  jazzklub  Citera Jazzklub
Krizbo feat. Dömény Krisztián
Improvizatív művészeti párbeszéd,
a zabolátlan citera és a szelídített rémálmok között!
A belépés ingyenes!

16. péntek 20:00  koncert  Odd ID (Ethno° l)
Világzene egy másik univerzumból.
A belépés ingyenes!

17. szombat 20:00  koncert  The Carbonfools
„We can’t wait to make love to your ears”
belépő: 2000 Ft 

22. csütörtök 20:00  koncert  Saiid and friends
Dinamikus világzene Saiid Tichity-vel
marokkói frontemberrel.
A belépés ingyenes!

23. péntek 20:00  koncert  Klasszik Lasszó
A „Klasszik Lasszó” nem csak egy koncert.
Nem is csak felolvasó est. Nem színház,
sem tánc, sem csak egy performansz.
belépő: 1000 Ft

30. péntek 20:00  koncert  colorStar
Pszichedelikus tánczene űrutazáshoz.
belépő: 3500 Ft

31. szombat 19:00  táncház  Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával 
vendég: Petrás Mária népdalénekes
koncert, beszélgetés és táncház
Tímár Sárával és meghívott vendégeivel.
belépő: 1000 Ft

NOVEMBER
03. kedd 19:30  jazzklub  Borbély Műhely jazzklub

vendég: Várallyay Petra – hegedű, zongora
„A szép este és a jó koncert garantált.” (JazzMa)
 belépő: 1000 Ft / 1200 Ft

06. péntek 20:00  koncert  You are the Sexnuggets turné 2020
/ Éva Presszó
4 tagú grunge, funk, rock’n’Roll zenekar. Fő törek-
vésük a felszabadult party hangulat megteremtése 
mellett az  egyedi stílus képviselete.
belépő: 1000 Ft

07. szombat 20:00  koncert  Cabaret Medrano / Malacka és a tahó
Két zenekar a budapesti éjszakából, amelyek közül 
az egyik a költészettel, a másik inkább a humorral 
operál, de mindkettő halmozza a hangszereket 
és a műfajokat. A belépés ingyenes!

10. kedd 19:30  jazzklub  Citera Jazzklub
vendég: Zajnal
Kalandozás a citera és a jazz világában
Dömény Krisztián vezetésével.
A belépés ingyenes!

13. péntek 20:00  koncert  Freakin’ Disco
A Freakin’ Disco zenéje egyszerre mély,
táncos és elszállós, pszichedelektronika.
belépő: 2000 Ft

14. szombat 18:00  táncház  Görög táncház
zenél az Akropolis Compania zenekar
Görög zenés-táncos program élőzenével
A belépés ingyenes!

21. szombat 19:00  táncház  Népzenei Műhely és táncház Tímár Sárával 
vendég: Balogh Kálmán cimbalmos
koncert, beszélgetés és táncház
Tímár Sárával és meghívott vendégeivel.
belépő: 1000 Ft

26. csütörtök 20:00  szólóest  Lovasi: egy az egybe, csak maga
Kispál és a Borz, Kiscsillag és szólókarrierje során 
írt dalok is egyaránt felcsendülnek egy szál gitárral.
Belépő elővételben: 3500 Ft,
a koncert napján: 4000 Ft 

27. péntek 20:00  koncert  Atomvillanás
Alter rock/underground zene.
belépő: 1000 Ft 

28. szombat 18:00  koncert  Matemorfózis könyvbemutató
/ Kronoszinklasztikus Infundibulumma
/ titokzatostelepesek
Egy nem mindennapi este két remek szentendrei
kötődésű bandával és könyvbemutatóval
belépő: 1000 Ft

Dunaparti Művelődési Ház - Barlang
2000 Szentendre, Duna korzó 18.
+3620 387 8742, +3626 301 088
revesz.timea@szentendre.hu | www.szentendreprogram.hu

 barlang  barlangklub
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2020.  OKTÓBER-NOVEMBER
Dunaparti Művelődési Ház, Szentendre, Duna korzó 18. 
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2020. OKTÓBER 23. 17:00
Városháza díszterem 
(Szentendre, Városház tér 1-3.)

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA

 VÁROSI ÜNNEPSÉG ÉS DÍJÁTADÁSOK 

Köszöntőt mond: Fülöp Zsolt polgármester

Díjak, kitüntetések átadása, laudációk: Szentendre Város Civil Szervezet Díja 
Szentendre Város Szolgálatáért Díja | Szentendre Város Közművelődési Díja 

Szentendre Város Közegészségügyi Díja | Szentendre Város Testnevelési és Sportdíja 
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díja | Szentendre Város Közbiztonságáért Díja

Az ünnepi műsorban közreműködik: Borbély Mihály és zenekara, valamint L. Nagy Attila színészhallgató

Narrátor: Vízer Helga – Szentendrei Kulturális Központ

Mécsesgyújtás a Városháza előterében, az ’56-os emlékfalnál
Kiegészítő program: fényfestés a Városháza homlokzatán

A járványügyi helyzetre tekintettel az ünnepség zártkörű.
Az ünnepségről élő közvetítést adunk a város hivatalos Facebook-oldalán.

 szentendre hivatalos oldala


