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Az inktober egy világméretű művészeti mozgalom, amit
Jake Parker amerikai illusztrátor indított útjára 2009ben. A projekt abból a felismerésből indult ki, hogy sok
grafikusnak a munka mellett egyre kevésbé van ideje
autonóm, tradicionális technikákkal készült műveket
létrehoznia. Ezért minden év októberét, kimondottan
„analóg”, klasszikusan tus-tinta-ceruza technikával készült
rajzoknak dedikálják a világ grafikusai. A kihívás lényege,
hogy minden nap elkészüljön egy rajz.
A mozgalomban több százezer művész, illusztrátor és
grafikus vesz részt évről évre. Az inktober teljesen nyitott: nemtől, életkortól, lakhelytől, szakmai elismertségtől függetlenül bárki részt vehet benne. Jellemzően az
interneten, egészen konkrétan az Instagramon szerveződik: a résztvevők #inktober hashtag-el ellátva töltik
fel a képeiket az oldalra.
A hazai grafikai szakma is aktív részese a projektnek.
Bár az inktoberben itthon főleg a fiatal generáció tagjai
vesznek részt, így is színes a felhozatal, sokféle grafikust-grafikát vonultat fel – izgalmas merítés a művészek
legújabb nemzedékének munkásságából.
A 2020-as év több szempontból is különleges: ez lesz
a harmadik, inktober tematikájú kiállításunk, és egyben
az eddigi legnagyobb is. Ezúttal a budapesti helyszín
mellett – az ikonikus Kelet Galéria ad otthont a tárlatnak – több városban fogjuk bemutatni az anyagot: Zalaegerszeg, Pécs, Győr, Sopron és Eger mellett
Szentendrén is látható lesz a kiállítás.

kiemelt partnereink:

Ez utóbbi helyszín azért is különleges, mert mindannyiunk szívében saját helye van Szentendrének – és többen
szentendreiek vagyunk. Másrészt két helyi szervezet
is kiemelt partnerünk a projektben!
A Rotary Klub Szentendre több, mint húsz éve támogat
fiatal tehetségeket, sokan ismerik a „Bízz Magadban”
tanulmányi ösztöndíj programjukat. A klub 4 évvel
ezelőtt a ROTART Fiatal Művészek Ösztöndíjjal már megjelent a helyi kulturális élet támogatásában is, ezt az
irányt erősítik most azzal, hogy anyagi erőforrásokat
biztosítanak az Inktober magyarországi indulásához.
Szerintünk példa értékű a klub tagjainak társadalmi
szerepvállalása.
A Szentendrei Kulturális Központ a legjelentősebb
médiapartnerünk. Terveink szerint a segítségükkel
be tudunk majd mutatni egy válogatást a munkákból
a szentendrei mobilgát oszlopain. Megtisztelő, hogy
érdemesnek tartanak minket erre a különleges helyszínre, hiszen a Szentendrei Kulturális Központ a város
kulturális életének szíve! Az ő odaadó munkájuk eredménye számos fesztivál mint például a Szentendre ÉjjelNappal Nyitva, kulturális események, koncertek, a közművelődés szervezése mellett a Barlang, a Szentendrei
Teátrum, a P’Art Mozi és a Szevi magazin működtetése is!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a novemberi,
Budapesten rendezett kiállításra – a megnyitó az
aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően szabad
téren is követhető lesz! – de hamarosan találkozunk
Szentendrén is!
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Könnyedén jegyeztük fel hónapokkal ezelőtt a 2020-as
évi témáink közé az elmúlást, és egészen addig nem is
gondoltunk bele, mivel fog ez járni, míg valóban össze
nem ültünk a szerkesztőségben, és el nem kezdtük
megvitatni, hogyan dolgozzuk fel azt. Ötletekből persze
nem volt hiány, de a kép, ami kirajzolódni látszott,
egyre komorabb lett. Beszélgetésünk mélypontján
az is felmerült, hogy elengedjük ezt a témát, mert ha
elrontjuk, akkor az bizony nagyon el lesz rontva… Hogy a
döntést picit elodázzuk, kisebb vitába keveredtünk arról,
vajon van-e élet a halál után – mondanom sem kell, a
teljes tagadástól a lélek örökkévalóságába vetett hitig
minden érvelést meghallgattunk –, majd eldöntöttük,
bátrak leszünk, és akkor is megpróbálunk ebben a
lapban a halálról beszélni, ha nehéz. Sőt, éppen azért
próbáljuk meg, mert nehéz, és talán mi magunk járulunk
majd hozzá, hogy egy kicsit könnyebb legyen.
Interjú keretében szólaltattunk meg egy gyászcsoport
kísérőt, aki segít jobban megérteni a gyász folyamatát.
Szakértőket kérdeztünk arról, mit tehetünk, ha
környezetünkben valakiről kiderül, az öngyilkosság
gondolata foglalkoztatja. Jó példaként pedig
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársának
segítségével mutatjuk be, hogyan viszonyult a magyar
paraszti kultúra a halálhoz.
Most azonban, hogy az elkészült lapra „felülről”
is rá tudok nézni, azt kell mondjam, számomra
mégsem a halálról, sokkal inkább az életről
szól. Az elmúlás biztos tudata ugyanis végül
mindig elvezet bennünket a kérdéshez:
„Rendben, de akkor hogyan éljünk jól?”
Kedves Olvasó! Remélem, a következő oldalakon erre is
talál majd válaszokat!
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Tisztelt Olvasó!

Én és az emlékezés
Az együttélés elhunyt szeretteink emlékével így vagy úgy mindannyiunk életének része. Ezúttal azt kérdeztük az utca emberétől,
hogyan őrzi halottainak az emlékét

Mindenkihez kimegyünk a temetőbe, aztán otthon gyertyát gyújtunk. De nem kell ezt a temetőhöz és november elsejéhez kötni. Ők
ott vannak velünk a mindennapokban, beszélünk róluk, gondolunk
rájuk, érezzük őket. (Kati és Ottó)

A fiunk két éve halt meg, huszonnyolc évesen. Az urnája otthon van
velünk, és bár azt hittük, halványodni fog a fájdalom, ez nem múlik.
Minden nap ezen jár az eszünk, ahova megyünk, ő jut eszünkbe. Ha
az ember gyereke hal meg, az teljesen más fájdalommal jár, mert természetellenes. Nekünk nincs más gyerekünk, az élet innentől fogva
egy zsákutca, nincs tovább. Nem jön utánunk senki. (Erika és János)

A modern vonalat képviseljük, nem járunk rendszeresen a temetőbe, pedig lenne kihez. A hétköznapokban sokszor szoktam
emlékezni az elhunyt szeretteimre. November elseje környékén
mi is kimegyünk a temetőbe, mert úgy illik. Otthon is gyújtok mécsest, meg mesélünk a gyerekeknek az elhunyt családtagokról.
(Judit és Gergő)

A szeretteinkről ilyenkor talán többet gondolkodunk, mint máskor,
de egész évben szoktunk beszélgetni róluk. Kellemes történeteket
mesélünk, főleg a gyerekeknek és az unokáknak a nagypapáról és a
nagymamáról. Az én édesapám 95 évesen halt meg, túlélt fogságot,
háborút és ő különösképpen hiányzik nekem. (Nóra)

Nekünk, keresztényeknek a halál nem egy végső állapot, hanem
csak a földi élet befejezése. A hitünk szerint egyszer újra fogunk
találkozni elhunyt szeretteinkkel. Azt szoktuk mondani, hogy nekünk, hívő embereknek könnyebb a gyász idején, mert van mibe
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Halottak napján elmegyünk a köztemetőbe, Mansfeld Péter sírjára
viszünk virágot, a 301-es parcellához, hogy emlékezzünk. Meglátogatjuk ilyenkor a szeretteinket a temetőben, de a mindennapokban
nem kerülnek szóba. (Julika és Gyuri)

Az Egyesült Államokban a gyászszertatáson előkerülnek történetek
is, nem csak szomorúak, velünk ellentétben, akik sokkal búsabbak
vagyunk. De én azt hiszem, ez egy jó dolog. (Károly)

kapaszkodni, ami tud segíteni. Az elszakadás persze ugyanúgy
fáj, de ott a remény, és az könnyebbé teheti a dolgokat. (Tamás)
Összeállította: Zimre Zsuzsa | Fotók: Medveczki Tamás

A gyászt meg kell élni

Mennyire vagyunk képesek szembenézni
az elmúlásunkkal?
Fontos tudatosítani, hogy a halál már a születéskor elkezdődik. A fejletten gondolkodó embereknél ez a legnagyobb létkérdés.
Van, aki nem jól viseli már a gondolatot
sem, hogy egyszer vége lesz az életének,
nehezen néz szembe a halállal. Másnak ez
természetes, nincs benne félelem. Hozzá
kell szokni a gondolathoz, hogy
a halál kikerülhetetlen dolog.
Ha ezzel sikerül szembenézni,
akkor már könnyebb lesz kezelni. A haláltól való szorongás
kihathat az egész életre, és ez
nem jó. Az, hogy valaki hogyan
viszonyul a halálhoz személyiségfüggő. Az egyéni tapasztalatok, megélések, minták, a
médiából érkező információk
mind meghatározzák az emberek hozzáállását a halálhoz.
És hogy dolgozzuk fel, ha egy
szerettünk meg fog halni?
Nagyon sokszor olyankor kerülök egy családhoz, amikor egy
idős emberhez hívnak, hogy
kísérjem a haldoklás során.
Ezek az idősek legyengülnek,
nem esznek, nem isznak, távozni akarnak, de ezzel a család
nem tud mit kezdeni. Bevitetik
az idős embert a kórházba, infúziót kap, próbálják életben
tartani, felerősítik kicsit. Úgy
gondolom, hogy a rokonok
sokszor nem látják, ideje lenne
elengedni a halállal már megbékélt embert. Miért van így?
Az egyik oka lehet, hogy sokan
egyáltalán nem találkoznak halottal, vagy
csak 40-50 éves koruk után, mert megváltoztak a rítusok. Az emberek kórházban
halnak meg, így a halállal szemben kialakult egyfajta távolságtartás, pedig pont
olyan természetes, mint a születés. Ezek
a családok persze jót akarnak, meg akarják menteni a rokont, miközben régebben,
amikor tudták, hogy a nagy- és dédszülők
lassan meghalnak, ezt a folyamatot csak
kísérték, de nem próbálták megakadályoz-

ni. Ma nem tudják, mit kell tenni ebben a
helyzetben. Magyarországon Polcz Alaine honosította meg a hospice fogalmát,
1991-ben nyílt meg az első hospice ház,
ami nagyon későinek tűnik.
Lehet-e egyáltalán jól gyászolni?
Vidéken jobban működnek a rítusok: a ravatalozás, a temetés, a hálaadó szentmise
mind hozzátartoznak a gyászfolyamathoz.

A nagyvárosokban a halál egyszerűen
tabu lett, senki nem akarja, hogy valaki feketében, sírva járjon dolgozni. Mivel nincs
„megengedve” a gyász, ez mind ott ragad az
emberben, és belülről emészti. Az internet
viszont változásokat hozott, emberek kezdtek írni a halálos betegségükről, a gyászról,
az érzéseikről. Ezzel párhuzamosan itthon is
egyre többen foglalkoznak a tanatológiával
(haldoklással, halállal és gyásszal összefüggő lelki megnyilvánulások összefoglaló

neve), szakembereket képeznek tovább,
egyre több könyv jelenik meg a témában.
Ez nyilván hoz változásokat magával, ami
segíthet a gyász megélésében is.
Sokan olvastak a gyász öt szakaszáról, amit
még Elisabeth Kübler-Ross pszichiáter vezetett be a köztudatba. Ő azt mondta, a
tagadás, a düh, az alkudozás, a depres�szió, a belenyugvás követik egymást. Viszont fontos tudni, hogy ezek
nem biztos, hogy egymás után
következnek be, nem feltétlen
mélyponttal kezdődik, majd
egyre feljebb és feljebb kerülünk, hanem hangulatok és
ellentétes érzések váltakoznak,
akár napról napra is.
Van olyan, amikor a gyász kisiklik?
Igen, létezik. A komplikált
gyász egy megakadás, befolyásolja a mindennapi folyamatainkat, semmi más nem
jár az illető fejében, nem tudja
elvégezni a napi feladatait, teendőit. Ebben az esetben van
szükség szakemberre.
Mennyire számít tabunak ma
a halál?
Nincs benne a mindennapokban. Az emberek nem
szeretnek erről beszélni. Jól
mutatja ezt, hogy ha valakinek
azt mondom: halál, elkezd remegni a lába. Az emberekben
benne van, hogy nem beszélnek róla. Pedig nagyon fontos
lenne, hogy meg tudjuk élni,
kimondani, ha gyászolunk, ha
Éles Berna
fáj valakinek az elvesztése. Ez
hatással van a társas kapcsolatainkra is,
olyan módon, hogy ha a környezet nem
tudja, hogy gyászolunk, csak a megváltozott lelki állapotot észleli, akkor nem is
tud segíteni. Pedig az emberek szeretnék
egymást támogatni egy ilyen helyzetben.
Vannak rossz mondatok, amikkel árthatunk?
„Engedd el”, „már eltelt egy hónap, lépj túl
rajta” vagy épp perinatális gyásznál (magzat- vagy csecsemőhalál esetén) a „még
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Akár akarjuk akár nem, egyszer szembesülünk a gyásszal. Kit korábban
ér, kit később, derült égből villámcsapásként vagy felkészültebben,
ám mindannyiunk számára nehéz feladat a közeli hozzátartozó, barát
elvesztésének feldolgozása. Éles Berna gyászcsoport kísérővel beszélgettünk.

Gyászfeldolgozó
csoport indul
A Szentendre és Vidéke Praxisközösség
újabb online gyászcsoportot indít november 4-től. A négy alkalmas program
ZOOM felületen zajlik. Jelentkezni lehet dr. Garai Nikoletta pszichológusnál
e-mailen (nikolettagarai@gmail.com),
vagy telefonon (06-20-254-1743).
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„Adj szót fájdalmadnak; a bánat, amely
nem beszél, addig szorítja a megterhelt
szívet, amíg az megszakad.” (Shakespeare)
Életünk kikerülhetetlen velejárói a különféle veszteségek. Nemcsak elhunyt szeretteinket gyászoljuk, ugyanilyen érzelmi
sokkot okozhat a válás, költözés, családalapítás, örökbefogadás, vetélés, korosodás, munkahelyváltás vagy akár kedvenc
háziállatunk elvesztése. A veszteségeket
minden esetben gyászreakció követi, ez a
reakció nem univerzális, mindenki egyedi módon reagál, ám ha a gyászunkban
valamiért úgy érezzük, hogy „ezt nem
tudom feldolgozni”, akkor érdemes segítséget kérni. A feldolgozatlan gyásznak
komoly pszichés és testi következményei
is lehetnek, például depresszió, szorongás, álmatlanság, fejfájás, emésztőszervi
problémák formájában. Nagyon sokan
élünk veszteségeink terheivel a minket
körülvevő tabuk miatt és amiatt is, hogy
többnyire csak azt tanuljuk meg, hogy hogyan szerezzünk meg, amit akarunk, azt
már nem, hogy hogyan engedjük azt el.
A gyászfeldolgozásban már több csoportot
segített a Praxisközösség programja. Most
újra lehetőség van bekapcsolódni a foglalkozásokba novembertől. Az induló csoportban a feldolgozatlan veszteségek hatékony érzelmi feldolgozását tanítják meg,
és egy élethosszig tartó eszközt kapunk a
jövőbeni veszteségeink feldolgozásához.
Időpontok: november 4., 11., 18., 25. 18.0020.00

fiatal vagy, lehet másik” nagyon rossz
mondatok, amik nagyon tudnak bántani.
Annyira, hogy megakaszthatja a gyászfolyamatot, aminek pont az lenne a célja,
hogy az ember meg tudja élni a fájdalmát,
és ezáltal majd el tudja engedni azt.
Erre jó példa, egy praxisomban történt
eset, ahol egy ötven éves házasság végén
meghalt a férj. Eltemették. A felesége nagyon rosszul érezte magát, megszűntek a
céljai, sokat sírt. A család pedig próbálta
vigasztalni: „jaj, anyuka ne sírjon, jaj miért
megy ma is a temetőbe…” Az ehhez hasonló
megjegyzésekkel nem segítik, hanem pont,
hogy késleltetik a gyászfeldolgozást. Beszélgettem ezzel az asszonnyal, és elmesélte nekem, hogy a múltkor is volt a kezében
egy banán, és úgy érezte, legszívesebben
földhöz csapná. Miért ne csaphatná? Vagy
miért ne káromkodhatna fájdalmában? Vagy
miért ne mehetne minden nap a temetőbe?
Nagyon sokáig élt valakivel, akit elvesztett.
Teljesen érthető a zavara, és ha neki arra
van szüksége, hogy naponta a temetőbe
menjen, akkor tegye azt. Lehet, hogy el akar
valamit mondani a férjének, amit nem tudott
korábban, még életében bevallani. Vagy
csak megosztja vele a gondolatait, mint
tette azt ötven évig. Vagy ez is egy teendő
a sok elveszített feladat helyett.

akár házhoz is mennek, beszélgetni lehet
velük, tanácsokat kérni. Persze az lenne
a legjobb, ha mindenki meg tudná oldani
családon belül, de sokszor erre nincs lehetőség. A halál után pedig van lehetőség
segítő csoportba járni, a gyász feldolgozására. Ezekben a sorstárs csoportokban
találkoznak a gyászolók, akik hasonló helyzetben vannak. Támogatják egymást, beszélgetnek az érzéseikről, a fájdalmukról,
a megéléseikről. Tapasztalat, hogy ezek a
beszélgetések nagyon sokat segítenek a
gyászolóknak.
Azt szoktuk mondani, könnyebb annak,
akinek van hite. Te, hogy látod ezt?
A vallás vagy a spiritualizmus nagyon sokat segíthet. Amikor imádkozik valaki, az
olyan, mint a meditáció. Aki hisz a túlvilágban, annak ott a remény, hogy a szerette
jó helyre kerül. A haldoklóhoz érkező pap
feladja az utolsó kenetet, megadva azt a
távozóban lévőnek, ami őt megnyugtatja,
megbánhatja a bűneit, tiszta szívvel léphet át a túlvilágra. Ez biztos, hogy nagyon
sokat segít.
Fel lehet készülni a halálra?
Igen. A haldoklónak nagyon fontos, hogy
el tudjon búcsúzni, legyen ideje mindent
elrendezni. De még ilyen esetben is, ha valaki meghal, akkor a családnak egy csomó

„A nagyvárosokban a halál egyszerűen
tabu lett, senki nem akarja, hogy valaki
feketében, sírva járjon dolgozni.”
Egy másik házaspárnál szintén hosszú házasság végén meghalt a férj, urnasírba került. A feleség nagyon zaklatott volt, nem
találta a helyét. És ez addig fokozódott,
hogy az asszony úgy döntött, hazaviszi az
urnát. Otthon felrakta a szekrényre, és azt
mondta nekem, ha valami baja van, csak
leveszi, odarakja az asztalra, és beszélget
vele. Tudja, hogy nem hülyült meg, csak
egyszerűen vannak dolgok, amiket el akar
mondani a férjének, ahogy ezt évtizedeken

intéznivaló szakad a nyakába. A temetés,
a papírok, a hatósági bejelentések mind
ott vannak. Ilyenkor jó, ha van egy dos�szié, amiben minden le van írva, a bankszámlaszámoktól a kódokig, és persze az
is, ha nem beszéltek erről korábban, hogy
milyen temetést vagy búcsúztatást szeretne az ember. Ez nagy segítség a családtagoknak, és a haldoklónak is jó, ha tudja,
mindent elrendezett.
Azt már megbeszéltük, hogy eltávolod-

át megszokta.
Meg lehet határozni, mennyi ideig tart a
gyász?
Általában nem jó meghatározni a gyász
idejét. Mivel mindenki a személyiségéhez
képest gyászol, ez más és más. Régebben meg volt határozva az egy év, addig
kellett feketébe járni, ennyi ideig kellett
bizonyos szabályokat betartani, ehhez kellett igazodni. A falvakban talán ma is így
van. A városokban, ahol amúgy is majdnem
mindenki kórházban hal meg, a hozzátartozók különbözőképpen gyászolnak. Van,
aki pár hét alatt újrarendezi magát, más
egész életében gyászol.
Ha valaki úgy érzi, egyedül nem megy,
kaphat segítséget?
A hospice szakemberek a Magyar Hospice Alapítványon keresztül érhetőek el,

tunk a haláltól. Hogyan lehet „jól” búcsút
venni?
Sok helyen van lehetőség a halottal együtt
lenni, ami nagyon fontos. Megérinteni,
megsimogatni, elbúcsúzni a testtől. Felfogni, hogy nem él. A rítusok, rituálék modernizálódtak, de jó, ha van egy lezárás,
bármilyen formában. Van, aki fát ültet, vannak, akik üzennek az elhunytnak, és a papírokat elengedik a vízben, mások elszórják
a hamvakat. A mód mindegy, az a fontos,
hogy legyen egy lezárás, hogy utána meg
tudja élni az ember a gyászt. Ez sokat segít
a feldolgozásban, mert a temetésen lehet
sírni, ott vannak a halotthoz közel álló személyek, ki lehet mondani dolgokat. Lehet
sírni, és lehet nevetni, és szívmelengető
történeteket hallgatni arról, akit szerettünk.
Zimre Zsuzsa

Sohasem késő újrakezdeni!

Ön szerint ki az „idős”?
A gerontológia tudománya szerint idős az,
aki élete „akmé”-ja (görög szó, jelentése:
csúcspont) után van. Ez az akmé azonban teljesen más fizikai, lelki és szellemi
tekintetben, és szerencsére teljesen más
személyenként is. Nekem, idős-oktatónak
az a célom, hogy ez az akmé-idő minél
később legyen, s ha bekövetkezik, utána
minél tovább jól érezze magát az ember
fizikailag-lelkileg-szellemileg. Egyszerűen
fogalmazva: az időskor az, amit a legkésőbb szeretnénk elérni.
Mikor és miért fordult a szeniorképzés
témája felé?
Az ezredforduló idején sokat voltam külföldön. Dolgoztam, tanultam, tanítottam
– mindenfelé Európában. Ekkor találkoztam először a geronto-edukációval, amely
Nyugaton egy külön szakterület, önmagában a pedagógiai tudás nem elég a
gyakorlásához. Tudatosan 2000 körül
döntöttem arról, hogy ezt a korosztályt is
szeretném tanítani, de a programunkat a
békásmegyeri Zsigmond Király Főiskolán
csak 2009-ben kezdtük el. Azóta egy hatalmas oktatási rendszerré váltunk: jelenleg Közép-Európa legnagyobb idősképzését vezetem.
Mi a célja a képzéseknek?
A mi képzési hálózatunk mára több mint
félszáz helyszínből áll. A fő célunk a
kompetenciák fejlesztése, azaz nem szabadegyetemet tartunk, és nem is celebekkel szórakoztatjuk az időseket. A kompetenciák fejlesztése egyszerű dolgokat
jelent: jobban beszéljen idegen nyelvet,
jobban tudja használni a számítástechnikai eszközöket és programokat, edzettebb
legyen, gyorsabb legyen a gondolkodása,
hatékonyabban oldjon meg konfliktusokat, vagy akár többet tudjon történelemből
vagy művészettörténetből.
Mik a tapasztalatai, milyen korosztály
és milyen motivációval érkezik egy-egy
képzésre?
A motivációk legtöbbször a szimpla érdeklődéssel és egy minimális tanulási igén�nyel meg is határozhatóak. A jó tanárnak
ezt a minimális motivációt kell erősítenie
a hallgatókban: a cél pedig nem a passzív
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dr. Jászberényi József
Irodalomtörténész, kultúrtörténész,
geronto-andragógiai kutató. Több
hazai és külföldi egyetemen tanított,
kutatott, majd 2006-tól a Zsigmond
Király Főiskolán (2018 óta: Milton Friedman Egyetem) oktat, 2016 márciusától
az egyetem felnőttképzési igazgatója.
Alapítója a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája szeniorképzési hálózatnak.
Idősképzési szakértőként több magyar
és nemzetközi szeniorprogram koordinátora és tanácsadója. 2013 őszétől
az 50 év felettiek oktatásával foglalkozó Szentendrei Aranykor Központ
igazgatója.

tudás megszerzése, hanem az, hogy a szenior mindennapjainak természetes része
legyen az, hogy tanul és mozog, s ezzel lelkét, szellemét és testét jó állapotban tartja.
Szentendrén jelenleg hol érhetőek el?
Hogyan írta felül a COVID a képzések
rendjét? Mik a tervek tavasztól?
A Korközpont a Dunakorzó 25. szám alatt,
a „Fehér ház” földszintjén található, egy kis
irodában, ami egyben tanterem is. 2018-ig
a P’Art Mozival egy szinten volt torna- és
tantermünk is, akkor azonban ki kellett onnan költöznünk, pedig nagyon megszerettük azt a helyet. Azóta a tornakurzusaink
helyszíne a Dunaparti Művelődési Ház, én
pedig a geopolitikai előadásaimat általában az önkormányzat kistermében tartom

meg. 2013 óta hagyomány, hogy a Rákóczi
Általános Iskola és Gimnázium ad helyet
az informatikai képzéseinknek, ami nekem
azért is nagy öröm, mert a két legkisebb
gyermekem, Janka és József is ugyanennek az iskolának a tanulója. A COVID első
hulláma idején az oktatás leállt, ősztől
azonban újraindultunk, kurzusaink lassan
lezárulnak. Tavasszal is lesznek képzések,
ezekről hírt adunk majd a SzeVi-ben és a
honlapunkon is.
Mi az ars poeticája a munkájában?
Az országos képzés szlogenje az első pillanattól kezdve az a „Never too late!” (Sohasem késő!) jelmondat. Ez mindent ös�szefoglal: ne szégyelld, ha utoljára harminc
éve tanultál, ne szégyelld, ha még lábadozol egy betegség után, ne aggódj, hogy
bárki megszól azért, mert tanulni jársz ősz
fejjel – sohasem késő újrakezdeni semmit
az életben. A tanulást sem!
A szállóigévé vált „OK BOOMER!” fejezi
ki talán legjobban ma azt az óriási szakadékot, ami a generációk közt tátong. Ön
szerint hogyan csökkenthető ez a távolság, és növelhető a kölcsönös megértés?
Az első magyar nyelvű könyvet az ageizmusról (életkori diszkrimináció) 2016-ban
írtam. Nálunk, Közép-Európában az udvariasság és a tisztelet valamivel nagyobb
az idősek iránt, mint Nyugat-Európában,
de sajnos nagyon nagyok a szélsőségek
(ami viszont ott kevésbé jellemző). Úgy is
mondhatom, hogy az, aki nálunk tiszteli az
időst, az tényleg tiszteli, de aki lenézi őket,
az sajnos tényleg semmibe veszi az életkort és a tapasztalatot. A diszkriminációt
ellenző első szavakat a szülői házban kell
megkapni, az iskola csak rá tud erősíteni
arra, hogy a gyengébbeket nem lenézni,
hanem segíteni kell. Irodalmi példával
szóval: a „megalázottakon és megszomorítottakon” segíteni kell, függetlenül világnézettől, vagy filozófiai szemlélettől. Én az
elmúlt tíz évben több mint száz előadást
tartottam általános iskolákban is az idősek
tiszteletéről, és az a tapasztalatom, hogy a
gyerekek jól fogadták a történeteimet és
példáimat. Szentendrén is állok és állunk
mindenki rendelkezésére!
-gs-

7—város

2020. október 26-án Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült
dr. Jászberényi József a Szentendrei Aranykor Központ vezetője, aki a hazai
felnőttképzés, különösen az idősek képzése területén végzett magas színvonalú
kutatói, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként kapta meg a díjat.

RÖV I D HÍR E K
A KERESKEDŐHÁZ TETŐZETE NEM BÍR
KI ÚJABB EGY ÉVET – EGYEDI KORMÁNYDÖNTÉSEKET SZORGALMAZ A VÁROSVEZETÉS Fülöp Zsolt polgármester 2020.
október 22-én levélben fordult a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjéhez, a turisztikai területért is felelős Rogán Antalhoz, az
EMMI múzeumügyért is felelős vezetőjéhez,
Kásler Miklóshoz, valamint az önkormány-

Kereskedőház | Fotó: Bellai László
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zatok számára vis maior helyzetek esetén
nyújtható támogatásokért felelős Pintér
Sándor belügyminiszterhez. Az 1720 és
1730 között épült ikonikus műemlék épület halaszthatatlan beavatkozást sürgető
műszaki állapotára tekintettel a város az
érintett minisztériumok együttműködését,
alkalmasint tárcaközi bizottság felállítását
kezdeményezi. Egyedi kormánydöntést
szorgalmazva a tető-felújítás és az épület
szerkezeti megerősítésének támogatására,
valamint az épület megújítását célzó tervezés és kivitelezés forrásainak biztosítására. A
levél emlékeztet: a Szentendrei Képtárnak is
otthont adó épület rekonstrukciója 2,6 milliárd forint hazai forrásból megvalósítandó
projektként már szerepelt egy – a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztéseiről
szóló – 2017-es kormányhatározatban. „A
Kereskedőház megújítása (…) elengedhetetlen ahhoz, hogy megerősítsük városunk
pozícióit a hazai és a nemzetközi turisztikai
vérkeringésben. Ám az elhúzódó döntések,
a Kereskedőház megújításának halogatása
nem csak a városunk vendégforgalmára hat
negatívan, hanem folyamatos állagromlás
és használaton kívüliség miatt veszélyezteti is az ingatlan állapotát, ami egyben a
megújításához szükséges költségek idővel
arányos jelentős növekedéséhez vezetnek”
– olvasható a levélben, mely arra is figyelmeztet, hogy szakértői vélemények alapján
az épület hatalmas tetőzete nem bír ki újabb
egy évet.
KULCSÁTADÁS A CIVIL HÁZBAN Október
végén a kezdeményező szervezetek közül
már többen átvették a részvételi demokrácia helyi fórumaként megálmodott intézmény kulcsait. A Városházán tartott nyár
végi egyeztetés óta elkészült a házirend
és az a szerződés is, ami alapján az igénylő

szervezetek a belvárosi épület infrastruktúráját – egymással egyeztetve – használhatják. A Civil Ház helyiségeit az önkormányzat
bruttó 2500 forint havidíjért (vagy 670 forint óradíjért) bocsátja a civil szervezetek
rendelkezésére. „Szentendre Város Önkormányzatának vállalt célja, hogy elismeri és
megbecsüli a civil szervezeteknek a helyi
közügyek, közszolgáltatások területén végzett munkáját, az életminőségre gyakorolt
hatását, valamint partneri kapcsolatok kialakítására és megőrzésére törekszik a város
lakosságának önszerveződő közösségeivel”
– olvasható a szerződés preambulumában.
Információink szerint a kezdeményezés öt
szervezet (Kossuth SE, Mindenki Szentendréje Csoport, Paradicsom Klub, Szentendre
Barátai Egyesület és a TESZ) részvételével
indul útjára. A Civil Házban magánszemélyeket is szívesen látnak, mindenkit, akit
vonz a közös gondolkodás és cselekvés
lehetősége. A csatlakozni kívánó szervezetek a civilhaz@szentendre.hu címen jelentkezhetnek.
SZIGORODTAK A MASZKVISELÉS SZABÁLYAI November 2-ától már nem csupán a tömegközlekedési eszközön, a kereskedelmi
egységekben, üzletekben, mozikban, színházakban, könyvtárakban, az egészségügyi
és szociális intézményekben, illetve a gyűléseken, sportrendezvényeken és az ügyfélszolgálati irodákban kötelező a maszk
viselése. A kormány döntése szerint hétfőtől
ez a kötelezettség kiterjed a vendéglátó- és
szórakozóhelyekre is, és kizárólag az étel
és ital elfogyasztása idejére lehet a maszkot levenni. Ha valaki felszólítás ellenére
sem veszi fel a maszkot, az üzemeltetőnek
kell intézkednie, hogy a személy ne vegye
igénybe a hely szolgáltatásait. Az ellenőrzéseket a rendőrség is végrehajthatja. A legsúlyosabb szankció a hely bezárása lehet.
ÚJABB SZENTENDREI PEDAGÓGUST ISMERTEK EL A BME-PRO PROGRESSIO DÍJJAL A természettudományok, a műszaki
ismeretek és az informatika oktatásában
kiemelkedő eredményeket elérő középiskolai tanárokat az idén tizenkettedik alkalommal díjazta a BME Pro Progressio Alapítványa. Az elismeréseket Freund Tamás,
az MTA elnöke jelenlétében Józsa János, a
BME rektora és Pakucs János, az alapítvány
elnöke adta át. Az idei díjazottak egyike Dr.
Mészáros Lukács, a szentendrei Ferences
Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára,
tudományos kutató, aki részt vesz az ELTE
Őslénytani Tanszékének oktató munkájában
is. Létrehozta és vezeti az iskola Tudományos Diákkörét, amely neves tudományos
intézetek munkájába kapcsolódva végez
kutatásokat. Diákjai kiváló helyezéseket érnek el országos és nemzetközi tanulmányi
versenyeken; továbbá eredményeikkel jelentős ösztöndíjakat nyernek el (pl. az Ox-

fordi Egyetem neurobiológiai laboratóriumánál). A díj történetében korábban egyszer
volt szentendrei díjazott: 2010-ben Szakács
Erzsébet, a Református Gimnázium tanára
vehette át az elismerést.
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT MÉSZÁROS OTTÓNAK A Ferences Gimnázium
biológia-kémia szakos tanára, a természettudományos munkaközösséget vezető Mészáros Ottó 2020. október 23-án a Várkert
Bazárban vehette át az állami elismerést. A
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést a szentendrei pedagógusnak
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át.
ÚJ DÍSZKIVILÁGÍTÁS A JAPÁNKERTBEN A
Czóbel Park szomszédságában fekvő Japánkert 2015-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az évszakról évszakra változó
meditációs tér október 21-én újabb attrakcióval gazdagodott: a „Fények sötétedés után”
című eseményen Sato Kuni nagykövet as�szony részvételével átadták a kert frissen
létrehozott díszvilágítását. Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnöke – a
hely megálmodójának – elmondása szerint

Japánkert | Fotó: Bácsi Róbert

Kelet-Európában nincs másik ilyen felszereltségű Japánkert. Kertiskolaként is működik és rengeteg önkéntest, tanulót vonz.
ÉLES LŐGYAKORLATOK A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén
éles lőgyakorlatot tartanak 2020. november 4-én, 5-én, 10-én; 11-én, 17-én, 18-án és
19-én; valamint 23-án, 24-én, 25-én, 26-án
és 27-én. A fenti napokon a lőtér területére 06:00 órától 24:00 óráig belépni tilos és
életveszélyes.
RENDÉSZEK A HAJLÉKTALANOKÉRT A
Szentendrei Rendészet munkatársai még a
folyamatos fagy beállta előtt járják a várost,
hogy felhívják a hajléktalanok figyelmét arra,
hogy hideg időben érdemes a hajléktalanszállóra menniük. A hajléktalanellátáson a
Nappali melegedő 8.00-18.00.óráig, az Éjjeli
menedékhely 18.00-8.00 óráig tart nyitva az
év minden napján. A szállón az étkezés mellett tisztálkodásra, és mosásra is lehetőség
van, illetve hetente egyszer orvosi ellátást is
igénybe tudnak venni a rászorulók. Jelenleg,
a COVID-19 miatt beérkezéskor lázmérés is
történik, az arcmaszk használata pedig itt
is kötelező.

1956-ra emlékezett Szentendre

hetünk a cselekedeteink változást hozó
erejében, abban, hogy lehet másképp
gondolkodni, és abban, hogy közösen,
egymást bátorítva egy jobb életet és egy
élhetőbb várost teremthetünk. Fülöp Zsolt
a közös cselekvés fontosságára helyezte a
hangsúlyt, kiemelve azt, hogy ha szeretjük
Szentendrét, az egyben azt is jelenti, hogy
bízunk a másik szentendreiben, és részt
veszünk vele a közös munkában. Deák Ferencet idézve azt kérte, gondolkodjunk el
a „haza bölcsének” üzenetén úgy is, hogy
a Magyarország szót Szentendrére cseréljük: „Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi,
hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával
kell szeretni.”
L. Nagy Attila, a Színház- és Filmművészeti
Egyetem bábosztályának hallgatója – zakóján piros-fehér kokárdával – a Városháza
‘56-os emlékfalára vésett idézetet, Weöres Sándor Az országhoz című prózaversét
szavalta el. Majd átadták a szentendreiek
közösségért tevékenykedők munkáját elismerő kitüntetéseket.

Szentendre Város Közegészségügyi Díját dr. Katona Zsuzsánna fogorvos, fogszabályozó szakorvos vehette át. Régi
szentendrei, orvos családban született.
Iskoláit Szentendrén végezte, majd a
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 1976-ban kapta meg diplomáját.
Azóta megszakítás nélkül Szentendrén
praktizál. Tizenöt éven át a Szentendrei

Fényfestés az ünnepségen | Fotó: Révai Sára

Rendelőintézet Fogászatán dolgozott. A
szakvizsgái után 1988-ban megszervezte,
és egészen 1992-ig látta el a Szentendre és Kistérségi gyermek fogszabályozó
szakellátást, majd 2000-től újra átvette
ezt a feladatkört. Rendelője 2003 és 2016
között a Semmelweis Egyetem Fogszabályozási Klinika Fogszabályozó Szakorvos gyakorlati képzőhelye volt. A város
és térségének fogszabályozásra szoruló
gyermekeit ma is ő kezeli.
A Szentendre Város Testnevelési és Sport
Díjjal a képviselő-testület Eged Dániel
úszásoktatót és vízilabdaedzőt jutalmazta
az idén. A díjazott portréját Sport rovatunkban olvashatják.
A Szentendre Város Közbiztonságáért
Díjat Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete kapta. Az egyesületet Szentendre város első polgármestere, Dumtsa
Jenő alapította 1897-ben. A Dunakanyar
tűzvédelmi feladatait ellátó, 2007-ben

Szentendre Város Civil Szervezete Díj
kitüntetettje az idén: a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálata. Az alapítvány az
1990-es évek közepétől tevékenykedik a magyarországi eltűnt személyek
mentőkutyás/eszközös felkutatásában.
Közhasznú alapítványként jelenleg az
egyik legaktívabb – a mentőkutya-kiképzéssel, valamint eltűnt személyek
kutyás felkutatásával foglalkozó – szervezet Magyarországon. Közreműködnek
itthon és külföldön katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek következményeinek felszámolásában, személyek felkutatásában és egyéb egészségügyi
ellátásában; élet- és tárgymentésben.
Megbecsült tagjai olyan szervezeteknek, mint a Nemzetközi Mentőkutyás
Szövetség (IRO), valamint a természeti
katasztrófák utáni nemzetközi segítségnyújtást koordináló UN OCHA. Az alapítvány végezte a fertőtlenítéseket a városi
intézményekben. Pénzügyi nehézségeik
ellenére ingyenesen vállalják az életmentést, valamint az eltűnt személyek
felkutatását szakképzett kutyáikkal. A
díjat Balázs László elnök vette át.
Szentendre Város Közművelődési Díját
Werner Ákos, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár volt intézményvezetője
kapta. Werner Ákos 2015 augusztusától 2020 júliusáig vezette a szentendrei
könyvtárat. Irányítása alatt több strukturális fejlesztés is megvalósult: 1000
fővel nőtt az olvasók száma. Segítette
25 Pest megyei kistelepülés könyvtárának felújítását, jelenleg 95 könyvtárat
mentorál. Igazgatása alatt nemcsak figyelemmel és szakértelemmel gyarapította a könyvtár állományát, hanem
szélesebb réteget megszólító rendezvényeket is szervezett. A pedagógusok

Szentendre Város Szolgálatáért Díjat a
város képviselő-testülete Lovas Juditnak, a Gondozási Központ intézményvezető-helyettesének, az Idősek Klubja
vezetőjének adományozta. Több mint
25 éve áll a szentendrei idős rászorulók
szolgálatában. Dolgozott a házi segítségnyújtásban, a klubba járók gondozónőjeként is. Szakmai érdeklődése, tudása a
mindennapi kihívásokhoz alkalmazkodva
szerteágazó, az ellátottak változó összetételéhez igazodik. Lovas Judit a közös mindennapokban és a koronavírus veszélyhelyzet idején is végtelen türelemmel,
határozottsággal, kreatív rugalmassággal,

újjászervezett civil szervezet tagjai ma
is a mentő-tűzvédelem ügyéért elkötelezett személyek. Fő tevékenységük,
amelyből – a pályázati források mellett
– a kiadásaikat fedezik: a városi rendezvények biztosítása, valamint egyéb
sport- és kulturális események tűzvédelme. A bevételeket tűzoltási és műszaki mentési eszközök beszerzésére
és fenntartására fordítják. A közel 40 fős
egyesület tagjai között hivatásos tűzoltók, mentősök, katonák és tűzvédelmi
kiképzéssel rendelkező civil lakosok is
vannak. Aktívan közreműködnek a tűzoltásokban, segítve a hivatásos állományt.
A veszélyhelyzet idején részt vettek a 70

munkáját segítve a helyi iskolákkal is
szorosabbra fűzte a kapcsolatot. Szakértelmét és elhivatottságát kollégáin
kívül a város valamennyi könyvtárba
járó lakosa örömmel megtapasztalta
– hangzott el a laudációban. Werner
Ákos a díját nem kívánta személyesen
átvenni, az azzal járó pénzösszeget a
Szentendre Barátai Egyesületnek ajánlotta fel.

sok-sok humorral és szeretettel terelgeti
a klub és az odajárók életét.

év felettiek segítésében. A díjat Antal István tűzoltóparancsnok vette át.

ték meg a történelmet. Az előadást állva
tapsolva köszönték meg a jelenlévők.

Az ünnepség zárásaként „Csak porszemek vagyunk a mindenségben” címmel
Tompos Kátya, valamint Borbély Mihály
és zenekara adott elő dalokat ‘56-ból,
míg a vetítővásznon korabeli fotók idéz-
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapján tartott ünnepség a Városházán a járványügyi helyzetre tekintettel
zártkörű volt, de senki nem maradt le
róla, akit érdekelt: az eseményt a város
hivatalos Facebook-oldalán online közvetítették. A fényfestéssel és mécsesgyújtással kezdődő esemény a díszteremben
folytatódott. Fülöp Zsolt beszédében az
1956-os mellett két másik – kevésbé ismert – október 23-i napot idézett fel: 1613at, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé
választásának napját, valamint 1860-at,
amikor Pesten az úgynevezett októberi
diploma ellen tüntettek, mely császári-királyi rendelet fenntartotta Magyarország
Ausztriába olvasztását. A polgármester
szerint mindhárom történelmi esemény
abban erősít meg bennünket, hogy hi-

Közös akciók kellenének
Városrészek sorozatunkban ezúttal Alsópismány–Sztaravodai út
képviselőjét, Szűcs Katalint mutatjuk be, aki mesél a városhoz fűződő
közel negyvenéves viszonyáról, politikai szerepvállalásáról, az ellenzékkel
kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a körzetét érintő tervekről.
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1983 óta él Szentendrén. Miért épp ezt a
várost választotta lakóhelyül?
Frissdiplomás közgazdászként a Lövőház
utcai Ganz Villamossági Művekben kezdtem el dolgozni. Itt ismerkedtem meg a
későbbi férjemmel, aki akkoriban Szentendrén élt albérletben. Amikor úgy döntöttünk, hogy családot alapítunk, egy olyan
helyet képzeltünk el magunknak, amely
Budapestnél kisebb léptékű, lassabb és
nyugodtabb hely. Mivel a munkánk a fővároshoz kötött, ezért mindenképp az agglomerációban keresgéltünk, és lehetőleg
olyan várost, amely önmagában is megfelelő infrastruktúrával – egészségügyi ellátással, óvodákkal, iskolákkal és nem utolsósorban kulturális élettel – rendelkezik.
Szentendrét olyan kompakt kisvárosnak
láttuk, ahol családias körülmények között
lehet felnevelni gyermekünket, és amiért
érdemes a mindennapi ingázás áldozatát
meghozni.
Hogyan látja a várost ennyi év távlatából?
Mi, és miben változott?
Sokkal zaklatottabb lett. Ahogyan az emberek is, és ez a kettő persze összefügg…
Az a nyugodt kisváros, ahová mi érkeztünk,
ma már nincs. Nagy a zsúfoltság, csúcsidőben a kis, csendes utcák is megtelnek autókkal, és a 11-esen is sokkal nehezebb
közlekedni. Az intézményhálózat természetesen fejlődött, de például a vásárlási
lehetőségekről azt gondolom, hogy inkább
romlottak, mint javultak.
Mikor kezdték el foglalkoztatni a közügyek?

amit a lányunknak elképzeltünk, de szerencsénkre találkoztunk egy elhivatott
tanáremberrel, aki megálmodott egyet,
és vele, illetve más, hasonlóan gondolkodó szülőkkel közösen létrehoztuk azt.
A másik fontos hozadéka egy összefo-

Szűcs Katalin | Fotó: MedveczkiTamás

gásnak, hogy minél többen vagyunk,
annál nagyobb eséllyel hallják meg a
hangunkat. Mindig is azt gondoltam, hogy
a mindenkori vezetésnek – legyen az az
országé, vagy egy kisvárosé – meg kell
hallania és hallgatnia a lakosság véleményét, sőt, ha nem képes közös nevezőre
jutni velük, akkor képesnek kell lennie
akár lemondani is az eredeti szándékáról. A civil, lakossági csoportokkal utóbbi

„Mindig is azt gondoltam, hogy a mindenkori
vezetésnek – legyen az az országé,
vagy egy kisvárosé – meg kell hallania és
hallgatnia a lakosság véleményét...”
Az én habitusom olyan, hogy nem tudok
szó nélkül elmenni az igazságtalanság
mellett, általában van véleményem a dolgokról, és szeretem, ha megkérdeznek az
engem is érintő ügyekről. Hamar rájöttem, hogy változást csak összefogással
lehet elérni, így történt ez akkor is, amikor
részt vettünk az Agy Tanoda megalapításában. Nem találtuk meg azt az iskolát,

A 2014-es választások után, amelynek az
eredménye felett, úgy éreztem nem lehet tétlenül elmenni. Hozzám a DK által
képviselt politikai irányultság állt a legközelebb, egyrészt, mert nem voltak szélsőséges kijelentéseik, másrészt pedig, mert

években végzett munkám tapasztalatai
alapján ma már úgy vélem, a cél az, hogy
minél több ügyben a lakosság ne csak
megfogalmazhassa az igényeit, hanem
dönthessen is – annak minden felelősségével – az ehhez rendelhető források
felhasználásáról is.
Ön a Demokratikus Koalíció pártnak a
tagja. Mikor fordult a politika felé?

a családi hagyományok, de a saját értékfelfogásom szerint is mindig baloldali-liberális szavazó voltam. Egy tisztességes
csapatnak láttam őket, akik egy olyan
új nyelven szólalnak meg, amely sokkal
személyesebbnek és őszintébbnek tűnt
a többi párt üzeneteinél, valamint fontos
volt számomra a DK Európai Unió iránti
elkötelezettsége is.
Milyen változást hozott a párttagság a
mindennapjaiba?
Itt helyben kezdtem el aktivistaként dolgozni. Szentendrén ez valóban egy új, a
városi politikai közéletben korábban jelen
nem lévő csapat létrehozását jelentette.
Ami hátrány volt, hiszen nem volt mögöttünk egy kialakult kapcsolatrendszer, de
előny is, mert tiszta lappal indulhattunk,
ügyek mentén mutatva be magunkat. A
város stratégiai fejlesztési dokumentumait
véleményeztük, saját javaslatokat tettünk,
foglalkoztunk a 11-es úttal, az építési szabályzat módosításával, és több lakossági
kezdeményezésben is részt vettem. Az
egyik ilyen ügy a Sztaravodai út elejére

kiderült számomra, hogy a Fürj utca felső

tervezett mobiltorony megépítése elleni
tiltakozás volt, majd csatlakoztam a Civil
Kottához.
A Nem adjuk a Postás strandot! idei nyári
tiltakozásán is részt vett, ami miatt az a
vád érte, hogy önkormányzati képviselőként, egy folyamatban lévő vitás ügyben
ezt nem tehette volna meg. Mit válaszolt
erre?
Azt, hogy képviselőként is megillet a
gyülekezéshez és a véleménynyilvánításhoz való jog. Változatlanul azt gondolom, hogy ez a beruházás gyanúsan csak
egyetlen vállalkozó érdekeit szolgálta
ki, és arra a környékre egy egészen más
célú beruházási koncepciót kellett volna
kidolgozni – olyat, amely a város stratégiai fejlesztési terveivel összhangban a
rekreációt, a sportot és a közösségi tér
funkciókat szolgálja ki. Ennek az augusztus végi demonstrációnak két fő üzenete
volt: az egyik, hogy a város vezetése próbáljon meg új keretek között tárgyalni a
vállalkozóval, amelyben már nem irodaház építése a cél. A másik pedig az, hogy
attól, mert az építkezés egy magántelken
valósul meg, még kezelhetjük a beruházás kérdését közügyként, és lehet beleszólásunk, hogy mi történik ott.
Ugyanakkor, mint képviselő láttam, hogy a
korábbi városvezetéstől megörökölt szerződésekkel kapcsolatos jogi helyzetet az
önkormányzat minden oldalról megvizsgálta, attól szabadulni már nem tudunk, így
elfogadtam, hogy kisebb kár éri a várost,
ha a szükséges módosítást megszavazzuk
(ld. Előrelépés a CYEB-szerződés ügyében
c. írásunkat a Szentendre és Vidéke 13. számának 9. oldalán – a szerk.)
Ha már a testületi döntéseknél tartunk,
hogyan értékeli az összefogásuk elmúlt
egy évét?
Mi már a politikai együttműködésről szóló megállapodásunk megkötése idején
megegyeztünk, hogy a képviselő-testületi munkában a város ügyeivel fogunk
foglalkozni egy közösen létrehozott vá-

hogy számtalanszor megalapozatlanul,
ellenőrizetlen, hamis információkra alapozva kritizálnak, meggondolatlanul vádaskodva. Így viszont nem lehet értelmes,
érdemi párbeszédet folytatni. Szemmel
láthatóan nyílt harcot hirdettek meg, amivel az a baj, hogy közben nem kerül sor
olyan ügyek megbeszélésére, amelyek
megoldása közös felelősségünk lenne.
Napról napra veszítem el a hitemet abban,
hogy ez még egyáltalán valaha lehetséges lesz.
Milyen lehetne egy ön szerint ideális képviselő-testületi működés?
Szerintem közös munkák, közös akciók
kellenének, mert az együtt elért sikerek,
vagy együtt megélt kudarcok azok, amik

képesek lennének ezeket az ellentéteket
tompítani. Persze nehezíti a helyzetet,
hogy a fideszes képviselőknek nincsenek
körzeteik, így bizonyos ügyek automatikusan kiesnek a közös halmazból, bár még
ennek sem kellene feltétlenül így lennie.
Én szívesen venném, ha tőlük is kapnék
körzetemet érintő észrevételeket vagy
javaslatokat.
Még képviselőjelölti bemutatkozásában
szólt arról, hogy szeretne létrehozni a
körzetének egy információs felületet. Mit
jelent ez pontosan?
Egy olyan weboldalt, ahol minden körzetemet érintő hír, információ naprakészen és
folyamatosan van jelen. Ami gyakorlatilag
azt jelentené, hogy amikor reggel felkel
a pismányi lakó, a reggeli kávéja mellett
egy helyen tud tájékozódni arról, hogy mi
történik aznap körülötte. Szeretném ezt az
oldalt civilek bevonásával létrehozni, majd
működtetni is.
Milyen a kapcsolata a lakókkal? Mi történt az elmúlt egy évben az Alsópismány–

megoldási javaslatok helyett (pl. legyen
fekvőrendőr, tükör vagy lámpa) a problémát próbálják megfogalmazni, a megoldás
kidolgozását pedig bízzuk szakemberre.
Amikor pedig megszületnek a szakértői
javaslatok, célunk, hogy mindenkit tájékoztassunk azzal a céllal, hogy minden
érintett még a megvalósítás előtt jelezze
véleményét vagy kifogásait, mert a kivitelezés megindulásakor már késő lesz.
Ennek szellemében szerveztünk a COVID
járvány első félévi csúcsa alatt online lakossági fórumot, és készülünk újabbakra,
például egy régóta húzódó, újra és újra
felmerülő kérdés, az Egres utca egyirányúsítása témájában.
Hátra van még négy év a mandátumából,
milyen terveket szeretne mindenképp
megvalósítani?
Sokat várok a városrészi költségvetéstől,
és bizonyos projektek közösségi tervezésétől is. Az előkészületek már folynak,
mindez jövőre elindul. Bízom benne, hogy
ezáltal a lakossággal való kapcsolattartás

lasztási program, terv alapján. Mindez
gyakorlatilag annyit jelent, hogy nem azt
nézzük, „ki” javasol, hanem azt, hogy „mit”
javasol. Azt gondolom, hogy ehhez eddig
tartottuk is magunkat. Sőt, a célunk az
volt, hogy a Fidesz-frakcióval is együttműködjünk, ez viszont nem sikerült.
Ön szerint mi ennek az oka?
Úgy éreztem, hogy egy ponton a Fidesz
taktikát váltott. Eleinte azt tapasztaltam, például bizottsági üléseken, hogy
voltak konstruktív javaslataik, de egy jó
pár hónapja ilyet már nem hallok. Nem
az a gond, hogy bizonyos ügyeket másképp ítélnek meg, vagy egy-egy konkrét
ügyben az apró részletekbe menően is
ellenőrizni akarják az önkormányzat működését, az ellenzéknek ez egyébként
feladata, nekem csak az a problémám,

Sztaravodai út körzetben?
Folyamatosan kapok megkereséseket,
van, hogy egyénileg, van, hogy egy utca
nevében, jellemzően telefonon vagy
e-mail-ben. Ha valamilyen problémát jeleznek, amelyek legtöbbször az utak állapotáról, vagy közlekedési kérdésekről
szólnak, ki szoktam menni a helyszínre,
megbeszélem a lakókkal a problémát, a
bonyolultabb ügyeket pedig nem csupán
továbbítom az illetékesek felé, hanem
személyesen is megkeresem őket, majd
végigkísérem az eljárás folyamatát.
Nehéz időszakot élünk mindannyian, jóval
kevesebb forrás áll rendelkezésre, mint azt
még év elején terveztük, ezért sok olyan
probléma is van, amelyre gyors megoldást
nem fogunk találni. Idén például a körzetben utakat nem tudtunk építeni. Ráadásul

is szorosabbá válik, ha pedig mindez egy
jól működő rendszerré válik a következő
négy évben, akkor az egy komoly eredmény lesz. A már említett körzeti információkat összegyűjtő kommunikációs
felületet szeretném megvalósítani, illetve
legalább a földutak aszfaltozását elvégeztetni. Kudarc lesz, ha ezek nem sikerülnek. Ami pedig a szívügyem, és nem is
annyira körzethez köthető, az a patakjaink,
élővizeink revitalizációja. Reménnyel tölt
el, hogy ez a Bükkös patak egy nagyobb
szakaszán elindul, szeretném majd annak az eredményeit figyelembe venni, és
hasznosítani például a mi körzetünkben
lévő patakok, vízfolyások természetes
állapotának megőrzése, illetve visszaállítása érdekében is.
-gs-

szakaszának felújítását kivéve, gyakorlatilag nem voltak előkészített projektek.
Ezért is fogalmazódott meg az bennem,
hogy ezt az időt a tervezésre kell felhasználni, mert ha majd később lehetőség
nyílik a megvalósításra, az lesz előnyben,
akinek már kész tervei vannak.
Egy másik neuralgikus kérdés, amivel vis�szatérően megkeresnek, hogy a csapadékvíz az utcáról befolyik az ingatlanokra.
Most annak lehetőségét vizsgáljuk meg,
hogy a nem szilárd burkolatú, feltöltött
utakat ne újra és újra feltöltsük, hanem
inkább marassuk.
A forgalomtechnikai kérdéseknél azt
szoktam kérni a lakóktól, hogy a konkrét
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„…ezt az időt a tervezésre kell felhasználni, mert
ha majd később lehetőség nyílik a megvalósításra,
az lesz előnyben, akinek már kész tervei vannak."

Beszélhetsz, sőt beszélj róla!
Bár a rendszerváltás óta jelentősen csökkent a regisztrált öngyilkosságok
száma, a statisztikák szerint 100 ezer magyarból még mindig 17 követ
el öngyilkosságot. Ez az arányszám Európában csak Litvániában,
Szlovéniában, Lettországban és Észtországban rosszabb a hazainál.

A tizenéves korban elkövetett öngyilkosságok emelkedő száma is figyelmeztető
jelenség. Egyike azoknak a nagyobb társadalmi figyelmet érdemlő kérdéseknek,
amelyekről ritkán vagy egyáltalán nem
beszélünk.
Nem titok, nem szégyen
„Be kell vinni a tabunak számító témákat
azokba a terekbe, ahol megjelennek a gyerekek, és ahol vannak olyan tapasztalt és

meg az is, hogy tudjuk: a szorongás vagy
az elkeseredettség egyáltalán nem titkolni
vagy szégyellni való, más ember is szokott
ilyet érezni és ha beszélünk róla, lehet vele
mit kezdeni” – hangsúlyozza Balázs Nelli, a
szentendrei Mentálhigiénés Központ klinikai szakpszichológusa.
A Szabadkai utcában működő intézmény
fő profilja a megelőzés. A szakrendelés
ingyenes, nem kell beutaló sem: elég a
26/312-024-es telefonszámon időpontot
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figyelmes felnőttek is, akik megszólíthatók.
Beszélgetni a félelmeinkről, az elszigeteltségről vagy a céljainkról. Ilyen közegben
időben felismerhető a veszély, és a kibeszélés révén sok esetben meg is előzhető. Erre tesz kísérletet például a Baptista
Szeretetszolgálat az Offline Centerben, de
több ilyen pozitív példára lenne szükség.
A felnőttek sem szoktak az elmúlásról, a
halálfélelemről, az élet értelméről beszélgetni. Pedig ezek nagyon fontos dolgok,

kérni. A szülők azonban többnyire csak
akkor jelentkeznek, amikor már nagy baj
van. Ahelyett, hogy az első jeleknél beszélnének a pedagógussal, keresnének
egy közös megoldást és ha az nem működik, akkor kezdeményeznének beszélgetést a pszichológussal, hogy tisztán
lássanak: van-e olyan pszichés probléma
a megváltozott viselkedés mögött, ami
gyermekük testi-lelki fejlődését veszélyezteti.

A szakember szerint fontos lenne, hogy
a gyerekorvosokkal, védőnőkkel, pedagógusokkal és iskolapszichológusokkal
gyakrabban találkozzanak, hogy ismerjék
egymás tapasztalatait és együtt tökéletesítsék azt a prevenciós hálót, amely időben
észleli és jelzi, ha egy fiatal bajban van.
„Ha sikerül kapcsolatot teremteni a pszichológussal, az döntő jelentőségű lehet.
Ha megtapasztalja, hogy szabad segítséget kérni és ez egyáltalán nem ciki, sőt jó
dolog beszélgetni vagy közösen játszani,
meséket, érdekes történeteket hallgatni
és elemezni. Hogy nem faggatózásra, tanácsosztogatásra kell számítania, ha elmegy egy szakemberhez. Ő partner itt, aki
feltárhatja magát különböző eszközökkel.
Együtt kutatjuk, hol lehet a probléma forrása és kitalálni, hogy lehetne azt megoldani” – mondja Balázs Nelli, hozzátéve,
hogy a hivatásos segítők mellett a fiatalok
közvetlen környezetének, kisebb-nagyobb
közösségeiknek is túlbecsülhetetlen szerepük van. „Minden gyereknek legyen egy
felnőttje, akihez bármikor bizalommal fordulhat, lehet tanár, szomszéd néni, edző
vagy nagybácsi, mert ott nagy a baj, ahol
csak a kortársak segítenek, amikor a felnőtt megtartó erő teljesen hiányzik a környezetből. Ha szülőként, rokonként vagy
barátként legalább egy felnőtt elérhető
a hátországából, a gyerek előbb-utóbb
megnyílik és beszélni kezd. Csak adjunk
időt neki.”
Érzelmek iskolája
A szuicid gondolatokkal küzdők több
formában is jelzik, hogy mire készülnek.
A szakirodalom segélykiáltásnak (cry for
help) nevezi ezeket a jeleket. Ha időben
felismerik ezeket, a krízis még jó irányba
terelhető, de a legtöbb érintett sajnos
olyan érzelmileg elhanyagolt mikrokörnyezetben él, hogy nem ér célba az üzenete, mert senki nem dekódolja. Észre sem
veszik, ha mégis, bagatellizálják vagy tagadják.
Deim Éva, a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény pszichológusa az
egyik legfőbb nehézségnek éppen azt látja, hogy a társadalom jórésze ma szociális

helyzetétől, családi hátterétől függetlenül
olyan érzelmi elhanyagoltságban él, hogy
fel se ismeri a saját érzelmeit és még kevésbé tud beszélni róla. Nincsenek szavaik,
gesztusaik hozzá. A digitális eszközökre fókuszálva, sokan családon belül is párhuzamos, virtuális világokban élnek, valóságos
kapcsolatok helyett. Mintha félnének önmaguk és a másik megismerésétől. Pont az
a kommunikációs, interakciós tér hiányzik,
amiben megjelenhetne bármilyen – pozitív vagy negatív – érzelem. Pedig szükség
lenne rá, hogy felszínre kerüljön, mit érez
a gyerek, hogy segíthessünk neki.
Az árnyalt érzelemvilág kifejezésének
feltétele a nyelvi szocializáció kidolgozott
kódjának birtoklása. Ezt a kulcsot a szerencsésebbek kisgyermekkoruktól kezdve

így indulnak látogatóba hozzá: viselkedj
rendesen, ne hozz szégyent ránk. A kidolgozott nyelvi kód szerint: szeretném, ha te
is eljönnél a nagypapához, igaz, hogy nem
érzi olyan jól magát, és már nem olyan jó a
szaga sem, nem is lát jól, de talán örülne,
ha te is ott lennél…”
Deim Éva, kiemelte: minden olyan kísérlet
üdvözlendő, amely mind szélesebb körben
segít belátni, hogy az öngyilkossági késztetések az emberi létezéssel való megküzdéshez hozzátartozhatnak, bár destruktív
formában. A lényeg, hogy ezt a küzdelmet
is a lehető legnagyobb együttérzéssel és
hozzáértéssel kísérje figyelemmel és támogassa a társadalom.

megkapják, míg mások – Basil Bernstein
fogalompárját idézve – korlátozott kóddal
kénytelenek boldogulni a világban. Deim
Éva két szemléletes példát is említ.
„Van, aki úgy nő fel, hogy soha nem kapott
lehetőséget arra, hogy azt mondja, én ezt
nem szeretem, hanem mindig megmondják neki, hogy mit kell csinálnia. Ha iskolába megy, azt mondják neki, viselkedj jól, ne
halljak rólad rosszat. A kidolgozott nyelvi
kód ezzel szemben úgy néz ki, hogy az iskolában találkozni fogsz rengeteg gyerekkel, akiket még nem ismersz, lesz közöttük,
aki tetszik neked, lesz, aki nem, és lesz ott
egy tanítónéni, reméljük, hogy kedves lesz
és szeretni fogod… Másik példa: idős, beteg nagypapa már csak fekszik az ágyában és lehet tudni, hogy onnan már nem
is fog felkelni. A korlátozott nyelvi kóddal

Ha kiskorúnál szuicid gondolatkört észlelnek a környékbeli szakemberek, akkor a budai Vadaskert ifjúságpszichiátriai
intézménynél kérnek időpontot. Ha úgy
érzed, hogy sürgős segítségre szorulsz:
hívhatod a Kék Vonal ingyenes 116-111-es
segélyvonalát vagy fordulhatsz chaten is
hozzájuk a kek-vonal.hu oldalon. A szentendrei családsegítő készenléti ügyelete
is hívható, telefonszámuk: +36203640827.
Az Ifjúsági Lelki Elsősegély telefonszáma
ingyen hívható minden nap 17 és 21 óra
között: 137-00. A Magyar Lelki Elsősegély
Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ)
elérhetőségei: 116-123; lesziroda@gmail.
com. Aki másvalakiért aggódik: az ongyilkossagmegelozes.hu oldalt ajánljuk
figyelmébe.
Bellai László

Hova forduljunk sürgős esetben?

Az alábbiakban tudnak segítséget nyújtani:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadás;
• az anyagi nehézséggel küzdők számára a
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése;
• a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal
élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás;
• kríziskezelés;
• a családban jelentkező működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldásának elősegítése;
• az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása, konfliktuskezelő
szolgáltatás szervezése;
• szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezése;
• egyéni és csoportos készségfejlesztés;
• a válsághelyzetben lévő várandósnak a
támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség
esetén a családok átmeneti otthonában
igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban történő segítségnyújtás;
• a gyermeknek, illetve családjának az
átmeneti gondozáshoz való hozzájutás
megszervezése, az átmeneti gondozást
szükségessé tevő okok megszüntetése,
valamint a gyermek mielőbbi hazakerülésének elősegítése;
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszer működtetése;
• a gyermeket fenyegető közvetlen és
súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett,
közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
DUNAKANYARI CSALÁDÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel/fax: 26/312-605, 26/400-172
E-mail: info@dunakanyari.hu
Honlap: www.dunakanyari.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16 óra, Kedd:
8-16 óra, Szerda: 8-16 óra, Csütörtök: 8-16
óra, Péntek: 8-16 óra
Krízis esetén hívható telefonszám 16.0008.00-ig: 20/364 0827
Az intézmény valamennyi szolgáltatása térítésmentes!
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Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

ELŐADÁS
HBPMK
Pátriárka u. 7.
november 11. szerda 18:00
Szilasi László íróval beszélget
Darvasi László író
PETŐFI KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
november 6. 18:00
A II. BÉCSI DÖNTÉS
Raffay Ernő történész előadása
november 13. 18:00
ANDALÚZIA, A MÓROK HAGYATÉKA I. rész
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása
november 20. 18:00
MAGYARORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSE
ÉS A KERESZTÉNYSÉG
Raffay Andrea történész
előadása
ONLINE

14 — programajánló

november 19. csütörtök 18:00
A COVID BETEGSÉG MINT VILÁGUNK KOMPLEX KIHÍVÁSA
A Szentendre és Vidéke Praxisközösség VEKOP pályázati
programjának zárórendezvénye, Falus András professzor,
Széchenyi-díjas immunológus,
egyetemi tanár, az MTA rendes
tagjának online előadása

S Z Í N HÁ Z
TEÁTRUM
Pátriárka u. 7.
november 7. szombat 19:00
KOLDUSOPERA
A londoni Soho legmélyén
Bicska Maxi (Brasch Bence), a
sármos rablógyilkos titokban
feleségül veszi a koldushálózatot működtető üzletember
egyetlen leányát. A viktoriánus
Anglia szolgáltatja a történelmi
hátteret a sztorihoz, melyben a
koldusok királya bosszút áll a
bandavezéren lánya elcsábításáért.
Rendező: Fehér Balázs Benő
november 14. szombat 19:00
LOVE LETTERS
Andy tíz évesen írja meg első
levelét egy copfos kislánynak,
a kamasz Melissa mindenét
odaadná Andyért. A sors elszakítja egymástól a két fiatalt,
szerelmük levelekben lángol
fel ismét, szakad meg, majd
éled újjá. A négy évtizeden át
írt sorok között két teljesen különböző egyéniség rajzolódik

ki. Vajon beteljesülhet valaha
ez a szerelem?
Rendező: Mácsai Pál

FILM
P’ART MOZI
Dunakorzó 18.
november 5-7.
KERESZTÉNY FILMNAPOK
november 5. csütörtök
16.30 A REMÉNY RECEPTJE
(113’)(12)
18.30 BOLTI TOLVAJOK (123’)
(16)
A vetítést követően Szarka
Judit filmesztéta és Schramkó
Péter magántanár, filmelemző
beszélgetést tart.
20.35 A TANÍTÓNŐ (96’)(16)
november 6. péntek
17.30 AZ IFJÚ AHMED (81’)(16)
19.00 VALAN – AZ ANGYALOK
VÖLGYE (97’)(16)
A vetítést követően vendégünk: Bagota Béla rendező
Beszélgetésvezető: Sergő
András filmkritikus
november 7. szombat
16.00 FELKÉSZÜLÉS MEGHATÁROZATLAN IDEIG TARTÓ
EGYÜTTLÉTRE (95’)(16)
NYISD KI A SZEMED! SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
A vetítést követően Szarka
Judit filmesztéta és Schramkó

Péter magántanár filmelemző
beszélgetést tart.
17.00 FELFEDEZHETŐ CSODÁKFarkas Kornél fotókiállításának
megnyitója
17.45 FERENC PÁPA – BUENOS
AIRESTŐL A VATIKÁNIG (110’)
(12)
19.30 TŰ, CÉRNA, SZERELEM
(99’)(12)
november 8. vasárnap 5.
EURÓPAI ART MOZI NAP
15.00 FELLINI – A LÉLEK FESTŐJE (100’)(12)
16.45 GUNDA (93’)(6)
18.25 BECSÚSZÓ SZERELEM
(92’)(12)
20.00 ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE
(110’)(16)
november 9-én hétfőn a mozi
zárva tart
november 10. kedd
18:30 AZ IGAZSÁG (108’)(12) LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20:20 A BESZÉD (87’)(12)
november 11. szerda
18.00 A HÜLYESÉG KORA (92’)
ÖKOPARTY SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
november 12. csütörtök
16:45 LUFI (102’)(12)
18:30 ROALD DAHL: BOSZORKÁNYOK (106’)(12)
20:20 BECSÚSZÓ SZERELEM
(92’)(12)

november 13-15.
ORSZÁGOS RAJZFILMÜNNEP
ONLINE A MOZI HONLAPJÁN
november 13. péntek
16:00 AMÍG TART A NYÁR (118’)
(16)
18:00 NEW ORLEANS: A ZENE
VÁROSA (104’)(12)
19:50 ROALD DAHL: BOSZORKÁNYOK (106’)(12)
november 14. szombat
14:35 ÁLOMÉPÍTŐK (80’)(6)
családi kalandfilm
16.00 A MŰVÉSZET TEMPLOMAI – GAUGUIN TAHITIN – AZ
ELVESZETT PARADICSOM (90’)
(12)
17.40 AZ EURÓPAI EMBER
VONZALMA AZ EGZOTIKUM
IRÁNT A DIVATTÖRTÉNETBEN
20:00 ROALD DAHL: BOSZORKÁNYOK (106’)(12)
november 15. vasárnap
14:20 ROALD DAHL: BOSZORKÁNYOK (106’)(12)
16:15 IDIOT PRAYER-NICK
CAVE ALONE AT ALEXANDRA
PALACE (110’)(KN)
18:10 BECSÚSZÓ SZERELEM
(92’)(12)
19:45 LUFI (102’)(12)
november 16-án hétfőn a mozi
zárva tart
november 17. kedd
16:40 ROALD DAHL: BOSZORKÁNYOK (106’)(12)
18:30 VAN GOGH AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KAPUJÁBAN
(111’)(12) CINEBOOK SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20:30 A BESZÉD (87’)(12)
november 18-án szerdán a
mozi zárva tart

KI ÁL L Í TÁS
HBPMK
Pátriárka u. 7.
november 16. szerda
TEMPLOMOK
Dukay Barna fotókiállítása
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth Lajos u. 5.
szeptember 12. szombat –
december 13. vasárnap
ELEVEN ÜRESSÉG – Marghescu Mária gyűjteményéből:
Anna Mark, Alexandre Hollan
és Bér János alkotásai
Kurátor: Kigyós Fruzsina
október 2. péntek – december
13. vasárnap
BARCSAY 120
Kurátor: Iberhalt Zsuzsa

november 8. vasárnap 14:00
ÉPÍTÉSZET-ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SÉTA Muladi
Brigitta művészettörténésszel
és Torma Tamás újságíróval.
Útvonal: Ferenczy Múzeum
– Paprikabíró utca – Castrum
– Bükkös patak – Korzó –
Dumtsa utca –
Kmetty Múzeum – Czóbel
Múzeum
Programjegy: 1000 Ft
Találkozás: Ferenczy Múzeum,
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
november 12. csütörtök 18:00
SZENTENDREI ÉPÍTÉSZSZALON | építészet-hermeneutikai
sorozat
Az építés „beszédhelyzetei” (projekt-helyzetek) és
a műfajok elmélete, Mihail
Bahtyin irodalomtudós, esztéta nyomán. A térmondatok
egyetemes struktúrája, Noam
Chomsky nyelvész és Peter
Eisenman építész nyomán.
Vendég: Golda János Ybl díjas
építész
Az ülőhelyek elfoglalása
17:45-től, érkezési sorrendben
lehetséges.
Belépőjegy az estre: 1000 Ft.
Kedvezményes belépőjegy
a program résztvevőinek az
épületben lévő kiállításokra:
700 Ft
November 13. péntek 16:30
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Iberhalt Zsuzsannával a BARCSAY 120 – válogatás a gyűjteményből című kiállításon.
Múzeumi belépőjeggyel látogatható.
november 13.péntek 17:00
KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS
Kigyós Fruzsinával, az Eleven
üresség MARGHESCU Mária
gyűjteményéből: Anna MARK,
Alexandre HOLLAN, BÉR János
című kiállításban.
Múzeumi belépőjeggyel látogatható.
CZÓBEL MÚZEUM
Templom tér 1.
2020. szeptember 26. – december 13.
EGY ÍRÓNŐ MODELLT ÁLL
SZENTENDRÉN – Kádár
Erzsébet
Kurátorok: Szilágyi Judit (PIM),
Lukács Ágota (PIM), Szilágyi
Zsófia Júlia (FMC)

KMETTY MÚZEUM
Fő tér 25.
július 14. kedd – november 15.
vasárnap
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK
KERESŐ
Kurátor: Bodonyi Emőke
november 15. vasárnap 15.00
KEMTTY FINISSZÁZS
Kurátori tárlatvezetés Bodonyi
Emőkével a Kmetty János – Az
örök kereső című kiállításon.
Online közvetítés a Ferenczy
Múzeumi Centrum Facebook
oldalán.
KOVÁCS MARGIT
KERÁMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
(bejárat a Görög u. felől)
2019. április 12-től
KOVÁCS MARGIT, A DUNA
KIRÁLYNŐJE
Kurátorok: Szilágyi Zsófia Júlia,
Eged Dalma
VAJDA MÚZEUM
Hunyadi u. 1.
november 5. csütörtök 17:00
EGYNAPOS VAJDA LAJOS
KIÁLLÍTÁS
Tárlatvezetés Szabó Noémi
művészettörténésszel az Egynapos Vajda Lajos kiállításon.
A programot online is közvetítjük a Ferency Múzeumi Centrum facebook oldalán.
PIRK JÁNOS MÚZEM
Bogdányi u. 34.
november 7. szombat / november 14. szombat 15:00
PIRK JÁNOS ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁS
Tárlatvezetés Bodonyi Emőke
kurátorral és Pirk László
festőművésszel a Pirk János
életmű-kiállításban.
A program ingyenes.
november 15. vasárnap 17:00
MÚZEUMI MESÉK | A NAP.
Önismereti foglalkozás Boros
Lucával a Pirk János életmű
kiállításban.
MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.
október 28. szerda – november 22. vasárnap
A SZÜLKE-GYŰJTEMÉNY
november 25. szerda – december 23. szerda
VÁLTOZÁSOK
A MAOE Képzőművészeti
Tagozatának kiállítása

ÚJMŰHELY GALÉRIA
Fő tér 20.
október 14. szerda –
november 15. vasárnap
TECHTEXTIL
november 18. szerda –
december 23. szerda
LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK!
Az ünnep lényege képekben
A járványügyi helyzetre való
tekintettel visszavonásig az
FMC minden programja regisztrációhoz kötött: regisztracio@
muzeumicentrum.hu

GYEREK
HBPMK
Pátriárka u. 7.
november 7. szombat 9:00
Alkotó, fejlesztő meseterápiás
csoport elsősöknek és
másodikosoknak
Vezeti: Medveczky Kata és
Farkas Vera
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth Lajos u. 5.
november 15. vasárnap 10:00
CSALÁDI NAP a Barcsay 120
– válogatás a gyűjteményből
című kiállításon. Ügyességi
játékot, golyólabirintust
készítünk Barcsay Jenő
geometrikus képei alapján.
A foglalkozást György
Gabriella múzeumpedagógus
vezeti.
Belépőjegy: 500 Ft/fő (7 év
alattiak egy kísérőjének
ingyenes.)
Felnőtteknek kurátori
tárlatvezetés.
Múzeumi belépőjeggyel
látogatható.

KONC ERT
BARLANG
Dunakorzó 18.
november 6. péntek 20:00
YOU ARE THE SEXNUGGETS
TURNÉ 2020 / ÉVA PRESSZÓ
belépő: 1000 Ft
4 tagú grunge, funk,
rock’n’roll zenekar. Fő törekvésük a felszabadult party hangulat megteremtése mellett
az egyedi stílus képviselete.
november 7. szombat 20:00
CABARET MEDRANO / MALACKA ÉS A TAHÓ
A belépés ingyenes!
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.
november 10. kedd 19:30
CITERA JAZZKLUB vendég:
Zajna
A belépés ingyenes!
Kalandozás a citera és a jazz
világában Dömény Krisztián
vezetésével
november 13. péntek 20:00
FREAKIN’ DISCO
belépő: 2000 Ft
A Freakin’ Disco zenéje
egyszerre mély, táncos és
elszállós, pszichedelektronika
november 14. szombat 18:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ zenél az
Akropolis Compania zenekar
A belépés ingyenes!
Görög zenés-táncos program
élőzenével
HBPMK SZÍNHÁZTERME
Pátriárka u. 7.
november 15. vasárnap 18:00
ZOLBERT
Zolbert, a smooth jazz műfaj
hazai nagykövete, többszörös
díjnyertes előadó a jazz, soul
és funk stílusok által ihletett
modern kompozícióktól, a
pozitív és lendületes dalokon
keresztül, egészen az érzelmes
balladákig egy változatos és
szórakoztató élőzenei élményt
ad zenekarával.
A belépés ingyenes,
regisztrációs jegyet a
honlapon megadott linken
lehet váltani.
www.szentendreprogram.hu

F ESZTI VÁL
SKANZEN
Sztaravodai út 75.
november 7-8. szombat-vasárnap
SZENT MÁRTON
ÚJBORFESZTIVÁL
ÉS LIBATOR
A Mihály napjától Katalin
napjáig tartó kisfarsang
a bálok, lakodalmak őszi
időszaka és a gazdasági
év lezárásának ideje.
Megelevenítjük a Mártonnaphoz kapcsolódó
népszokásokat, a gyerekeket
meseelőadásokkal, a
felnőtteket minőségi borok
kóstolójával várjuk.
Részletes program:
www.skanzen.hu
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október 10. szombat – 2021
január 31. vasárnap
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – a Castrumtól a
Kereskedőházig
Kurátorok: Dr. Fábián Laura, Dr.
Ottományi Katalin, Dr. Sz. Tóth
Judit

45 éve halt meg Kmetty János
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Kmetty János (1889–1975) a hazai modernizmus meghatározó képviselője, akinek
pályakezdését a nagybányai neósok, a
Nyolcak, majd a francia kubizmus befolyásolta. Itthon részese lett az aktivisták
mozgalmának, majd a két világháború
között a progresszív szemléletű művészeket tömörítő Képzőművészek Új Társasága tagjaként dolgozott. Mint legtöbb
kortársa, Kmetty János is eljutott Párizsba, majd később Nagybányára és Szentendrére. Ez utóbbi kisváros élete végéig
meghatározó témát és keretet nyújtott
festészetének. Kmetty Jánost a kubizmus
egyik hazai megismertetőjeként tartjuk
számon, de inkább egy saját festői világához igazított, egyénileg értelmezett
változatát alakította ki.
Kmetty János Kossuth-díjas festő, grafikus, az első magyar kubista festő 1889.
december 23-án egy szegény miskolci
családba született, apját alig pár hónaposan veszítette el. Öt gyermeket nevelő
anyja idővel Kassára költözött, ahol Kmet�ty a tanulásban ugyan nem tűnt ki, annál
inkább a festésben és reprodukciók másolásában.
Érettségi után azzal az elhatározással érkezett Budapestre, hogy festő lesz. Először
egy bútorkereskedésben dolgozott, majd

Kmetty János, Önarckép

irodistaként tudott elhelyezkedni, miközben Ferenczy Károly esti iskolájába járt. A
második világháború alatt menekülteket
bújtatott, 1945 után részt vett a Művészeti
Tanács és a Szabad Szakszervezet alapításában. 1946-tól a Képzőművészeti Főiskolán tanított, tanítványa volt többek között
Nagy László és Kondor Béla. A megbízásra soha nem festő Kmetty utolsó éveiben
üvegablakterveket készített.
A húszas évektől főleg Szentendrén festett, majd 1945 után a Szentendrei Művész-

telep tagja is lett. 1975. november 16-án
bekövetkezett halálát követően a művész
özvegye egy önálló Kmetty Múzeum alapításának kérésével adta át férje 275 tételes hagyatékát, amely néhány kimagasló
értékű korai festmény mellett elsősorban
grafikai és műtermi vázlatokból, valamint
a hatvanas-hetvenes években készült olajképekből, üvegablak-tervekből és üvegablakokból állt.
Az a Fő téren található épület, ahol ma
a Kmetty János múzeum működik, valaha Szentendre főterének egyik, még a
18. században épült kereskedőháza volt,
Eredetileg az épület az utca felé árusítóhelyként szolgált, míg a hátsó frontjában
laktak. Az 1850-es években átépítették,
barokk épületrésze jóformán teljesen
eltűnt, a vakolat- és falkutatások során
azonban megtalálták azt a félkörívesen
záruló nyílást, amin keresztül valószínűleg árusítottak az utca felé és amire a
főtéri homlokzat két hatalmas félköríves
ablaka utal. (A falnyílást a falra merőlegesen felhajtható falappal zárták el éjszakára, nappal viszont lehajtva ez szolgált
pultként.)
A múzeumban ma is látható a Szentendréhez szorosan kötődő Kmetty János állandó
kiállítása.

Nagy Generáció az Erdész Galériában
Közkívánatra november 30-ig
meghosszabbítva látogatható
az Erdész Galéria Nagy Generáció című kiállítása, amely
hét Kossuth-díjas művész,
Bak Imre, Fajó János, Fehér
László, Hencze Tamás, Keserü Ilona, Mauer Dóra, Nádler
István alkotásait mutatja be.
A magyar kortárs művészetben jelentős folyamatok zajlottak az elmúlt negyven évben., Az Art World-höz való
csatlakozással megkezdődött
a felzárkózás a nemzetközi
művészeti élethez. A legkiválóbbakat Kossuth-díjjal ismerték el. A kiállítás művészeinek
munkássága meghatározta,
meghatározza a műkereske-

delem hazai alakulását is. Az
Erdész Galéria az elmúlt 32
évben maga is számtalanszor
mutatta be kiállításokon, nemzetközi művészeti vásárokon a
művészek alkotásait.
Jelen kiállítás célja a tiszteletadás. Emblematikus műveket tekinthetnek meg az
érdeklődők, melyek által es�szenciális képet kaphatnak a
legkiválóbbakról.
A kiállításon szereplők sora
novemberben szentendrei
Kossuth-díjas alkotókkal, Deim
Pál és Csíkszentmihályi Róbert, valamint a sokáig Franciaországban élő, ugyancsak
Kossuth-díjas Reigl Judit műveivel bővül. Így tíz olyan mű-

vész munkáit láthatjuk majd
együtt, akik meghatározták
korunk képzőművészetét.
Hasonló kiállítás, amely ennek a generációnak a műveit
bemutatva tisztelgett volna
előttük, eddig nem jött létre,
nemcsak Szentendrén, de
másutt sem. A Nagy Generá-

ció nélkül másképp nézne ki a
képzőművészetünk, másképp
nézne ki Magyarország.
A tárlat megtekinthető hétfő
kivételével minden nap 10 és
18 óra között a Bercsényi utca
4. szám alatt. További információk: www.galleryerdesz.hu

„A krumplit jövőre is be kell kapálni…”
az élet elfogadása, mennyire érezhetünk
örömet attól a puszta ténytől, hogy élünk?
DR. B. I. – A PSZICHIÁTER: „Az életöröm
részben genetikusan meghatározott,
temperamentum-függő érzés, több, mint
egymilliárdnyi agysejt összehangolt működése kell hozzá. Magunkkal hozzuk a

tudsz másokon, ha figyelni tudsz a bajba
jutottakra. Ha az energiádból másoknak is
juttatsz… és el tudod fogadni a segítséget.”
L.M. – A MESEMONDÓ, MESETERAPEUTA:
„Meg kell élned az érzelmek legszélesebb
skáláját. Az életöröm maga a teljesség, és
nemcsak a mesében létezik. Attól persze
még félhetsz, lehetsz rosszkedvű, dühös is – az is az élet
része. Egyetlen szabály van: ne
nézd az örömtelenek szemével
a világot.”
H. V. – A SPORTOKTATÓ: „A mozgás mindig segít, szabadságot
ad a testnek, léleknek, energiákkal tölti fel. A mozgás maga
a tiszta életöröm, a futástól a
jógáig, vagy akár csak a sétáig.
Megnyugtat, átmos, erőt ad.”
K.L.-NÉ – 85 ÉVES, PILIS�SZENTLÁSZLÓI
ASSZONY
(Buszbeszélgetés): „Retteg-e
a COVID-tól, hogyan ítéli meg
a helyzetet, örül-e az életének?
A legszebb választ adta, amit
Fotó: pexels.com
kaphattam: »tudja, a krumplit
temperamentumunkat, az érzelmi karak- jövőre is be kell kapálni…«”
terünket – ezt »simogatja le«, »formálja« KONKLÚZIÓ: Ennek a bölcs asszonynak
a szocializáció. Szeretettel, figyelemmel az egyetlen, csodálatos mondata lehetne
jól fejleszthető minden személyiségnél.”
akár védőbeszéd – a szorongást, a deB. P. – A KÖNYVTÁROS: „Akkor tölt el élepressziót legyőző – életöröm mellett. Tenni
töröm, ha szereted a munkádat, szereted a dolgunkat, hiszen így van rendjén. Bármi
a családodat, és nem félsz a változástól. legyen is az. Élni nem több, mint élni. De
Mert állandó változásban élünk – nem egyben a legnagyobb adomány is.
lehet egész életünkben ettől szorongani.
Horváth Judit
Fontos eleme az életörömnek, ha segíteni
pszichológus

KÖ NYVAJÁNLÓ
Számos könyv látott már napvilágot a gyászfolyamat segítéséről, illetve a halál tényének az elfogadásáról. Összegyűjtöttünk
néhányat.
Ha a gyászról van szó, kikerülhetetlen Elisabeth Kübler-Ross neve,
aki 1969-ben írta meg A halál és a hozzá vezető út című könyvét,
melyben őszintén és érzékenyen ír a halálhoz való viszonyról.
Kübler-Ross könyvében számos interjú olvasható haldoklókkal. A
szerző bemutatja a gyász öt fázisát, azt, hogyan lehet felkészülni
az elkövetkezendőkre. Az igazi klasszikus mind a szakembereknek
mind a laikusoknak jó választás.
Ami a világnak Kübler-Ross, az a magyaroknak Polcz Alaine és
Singer Magdolna. Mindketten sokat tettek azért, hogy a halál ne
legyen tabu, hogy a hospice létrejöjjön és elterjedjen Magyarországon. Singer Magdolna: Vigasztalódás a gyászban című könyvéből kiderül, mi zajlik a haldokló lelkében, bemutatja a megküzdési módokat, és önsegítő gyakorlatokat is kínál azoknak, akik el
akarnak mélyülni abban, amin épp átmennek.
Szintén Singer Magdolna jegyzi a Boldogan éltek, míg meg nem
haltak… és azután? című könyvet, mely nevéből is adódóan gyerekeknek íródott. A 7-14 éveseknek szóló könyv segít megmutatni,
hogyan lehet jól beszélni gyerekekkel a halálról, a szomorúságról,
a dühről, és mindarról, amit az emberek éreznek egy ilyen hely-

zetben. A kötetben olvashatunk arról is, mit tehet a szülő, hogy
a gyermeke gyászán segítsen, és feladatokon keresztül segíti a
gyereket, hogy megélje a gyászt.
Singer mellett a másik klasszikus Polcz Alaine, aki Magyarországon meghonosította a tanatológiát. Az Ideje a meghalásnak
című könyvéből kiderül, hogyan álltak a halálhoz őseink, hogyan
távolodtunk el haldokló szeretteinktől, és hogyan közelítsünk egy
haldoklóhoz. Igazi alapmű a témával foglalkozni akarók számára.
A halál egyik különösen tragikus formája, ha valaki önkezével vet
véget az életének. A Hátrahagyottak – Gyász az öngyilkosság után
című könyv szerzője Albert Y. Hsu, aki érintettként kezdett foglalkozni a témával. Kendőzetlen őszinteséggel ír apja depressziójáról
és végül haláláról, és arról, hogyan kereste a miérteket, hogyan
ment át a gyász egyes fázisain, és hogyan segített a közösség a
gyógyulásban.
Russel Friedman – John W. James: Gyógyulás a gyászból – Hogyan
dolgozzuk fel szeretteink halálát, a válást és más fájdalmas veszteségeket? című könyve a feldolgozást segíti nemcsak gyász, hanem
más, súlyos veszteségek esetén is, legyen szó a munkahely elvesztéséről, vagy egy válásról. Az összetört álmokkal való szembenézésben nyújt segítséget a könyv, amely számos feladatot mutat be.
-zzs-
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Szorongások közepette, a világháló hálójában, világjárványtól sújtva élünk – ki
bevallja, ki tagadja.
Aztán – mindig – ott van az ambivalens
kapcsolat a halállal, minden halállal – a
kezelhetetlen, felfoghatatlan, a félelmetes,
elfogadhatatlan közös sorssal.
A halállal, amelyet annyira hárítunk, amennyire csak lehet,
mintha így elkerülhető volna.
Depresszió, negatív gondolatok, kiégés – sajnos egyre
ismertebb fogalmak, még ha
nem is feltétlenül a megfelelő
értelemben használják.
Akkor hát mitévők legyünk
az unos-untalan emlegetett
életörömmel – amely a rossz
romantikus filmek és még ros�szabb tüstént-segítő-könyvek
egyik kedvenc kifejezése?
Légy pozitív – de hogyan? Mit
jelent egyáltalán, hogy „pozitívnak lenni”? „Légy elfogadó,
engedd el.” Mi rejlik a sztereotípiák mélyén? Elég, ha tartósan
ismételgetsz egy ostoba mantrát, amelyet
a facebookon olvastál vagy egy giccsportálon? Aligha. Szóval akkor mit jelent valójában, hogy életöröm?
Öt embert kérdeztem meg erről, szebbnél szebb, okosabbnál okosabb válaszokat
kaptam, amelyek közül az egyik a maga
tisztaságával, szűkszavúságával számomra el is döntötte – ki-ki ítélje meg, ha végig
olvassa ezeket, igazam van-e –, mit jelent

Elmúlás a paraszti kultúrában
A mai ember számára a halál felfoghatatlan tragédiának tűnik.
A paraszti kultúrában azonban az elmúlás a mindennapok része volt,
hozzátartozott az élet ciklikusságához. Vass Erikával, a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársával beszélgettünk.
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Hogyan jelenik meg az évszakok körforgása, a természet „téli álma”, majd ébredése a paraszti kultúrában?
A paraszti élet rendje a természet körforgásához, a Nap járásához igazodott.
Elektromos áram hiányában hatványozottan igaz ez, hiszen a sötétség beállta után
csak gyertyával vagy petróleumlámpával
tudtak világítani. Sokkal kiszolgáltatottabbak voltak a hidegnek, a szárazságnak és a
természeti csapásoknak, mint mi.
Októberrel véget értek a kinti mezőgazdasági munkák, az emberek több időt töltöttek otthonukban. A lányok, asszonyok ekkor álltak neki a kender feldolgozásának,
a férfiak a szerszámok készítésének. Nem
véletlen, hogy a házasságkötések nagy része is a téli időszakra tevődött, amikor pihenni tudtak. Az egyik csúcs novemberben
volt, amikor már újbor és hízott jószágok
is rendelkezésre álltak a mulatsághoz, a
másik pedig a farsang.
A téli időszakra esett az advent és ennek
végén Krisztus születése, aminek ünneplése jelképesen a téli napfordulóhoz
kötődik. A tél végén pedig a húsvétot
megelőző nagyböjt következett. A tavasz,
a természet újjászületése új reményt hozott az életükbe. Ez fejeződik ki a húsvét
örömében is, amikor Jézus feltámadását
ünnepeljük.
Hittek-e a halál utáni életben? Voltak-e
arról elképzeléseik, meséik?
Igen, hittek abban, hogy a halál csak átmenet, és a halál után más minőségben folytatódik az élet. A léleknek a túlvilági életét
az evilági tettei befolyásolják, bűneivel el
kell számolnia. A temetésre készülés és a
gyász időszakában igyekeztek a léleknek
megadni a tiszteletet, az útra bocsátást,
elengedni őt, az őt gyászolóknak pedig reményt, megnyugvást, segítséget biztosítottak a tények elfogadásához. Egykori hiedelem szerint az elhunyt lelke a temetés
után este még hazalátogat a házba, ezért
ilyenkor neki is megterítenek. Hasonlóan
tettek mindenszentek estéjén, illetve a
Szentestén is. A népmesékben gyakran
előfordul, hogy a halott anya például madár formájában tér vissza, hogy gondoskodjon gyermekeiről.

Hogyan viszonyultak a halottakhoz? Haláleset idején voltak különleges rítusaik?
Az egészségügyi viszonyok, a szülés körülményei és megfelelő orvosságok hiányában nagy volt a gyermekhalandóság.
Gyakori volt, hogy kilenc gyermekből hét
nem érte meg a felnőttkort. Erre ismert
példa lehet Arany János: szülei tíz gyermeke közül csak egy nővére és ő maradtak
életben. Mai eszünkkel ezt nagyon nehéz
elfogadni. Akkoriban segítette a családot,

középpontban, hanem a szerep megszakítatlan birtoklása ugyanannak a névnek
mindig új viselőjén keresztül.
Halál esetén otthon letakarták a tükröt,
megállították az órát. A Skanzen szennai
és rédicsi otthonaiban ezt az élethelyzetet mutatjuk be. A halottat otthon, a tisztaszobában ravatalozták fel. Megmosdatták, méltón felöltöztették. A halott mellett
szentelt gyertyát gyújtottak, a holttest
méltó letakarásához egykor fekete szín-

Szabadtéri Néprajzi Múzeum | Fotó: Deim Péter

hogy minél hamarabb, akár a szülést követő napon megkeresztelték a gyermeket, nehogy kereszteletlenül haljon meg.
A keresztelés az újszülött befogadása a
keresztény egyházba: a keresztény ember
számára a világ Isten karjában nyugszik, a
halál átmenetet, a túlvilági élet kezdetét
jelenti. E szemlélet nyújtott megnyugvást
a gyermekek elvesztésekor is. A keresztszülők, a koma és komaasszony támaszt
jelentettek a gyermek nevelésében, szülei
halála esetén gondoskodtak róla.
Az elmúlt évszázadokban az emberek
gyakorta fizikai fenyegetettségnek, háborúknak, járványoknak, éhínségnek voltak
kitéve. Ezért a saját földi életükön túlnyúló,
generációkat összekötő biztonságra törekedtek: általában a legidősebb fiúnak, aki a
családfői szerepet tovább vitte, az apa keresztnevét adták. A név volt a biztos pont,
az maradt fenn, míg a szerep tulajdonosai
váltották egymást. Nem az egyén volt a

nel hímzett halotti lepedőt készítettek –
az idősek erre tudatosan készültek, hogy
minden kéznél legyen. Aki tisztelete jeléül
eljött a ravatalba, az éjszakai virrasztásba,
az szenteltvízzel hintette meg a holttestet. A résztvevők együtt imádkoztak az
elhunyt lelki üdvéért, feleleveníthették
egykori tetteit. A temetőbe a háztól indult
a menet – az elhunytat gyakran bevitték a
koporsóban még a templomba is, és onnan
folytatták útjukat. A halál beálltát harangozással adták hírül: többnyire más-más
harangszóval jelezték a férfiak, nők vagy
gyermekek halálát. Erdélyben sokfelé tapasztaltam, hogy halál esetén függetlenül
az elhunyt vallásától, nemzetiségétől, a
falu minden templomában harangszóval
búcsúztatták.
Milyenek voltak a temetkezési szokások?
A halottakra emlékezés helye a temető.
A sír ásását és a koporsó vitelét a közeli férfi rokonok végezték, nem egy külső
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hogy este hazalátogatnak a halottak, ezért
sokfelé vizet és sót tettek ki nekik éjszakára.
A temetői megemlékezésre katolikusok között mindenszentekkor, november elsején,
a protestánsoknál pedig halottak napján,
november másodikán került sor.
Mikor vált tabuvá a halál témája társadalmunkban?
Egykor három-négy generáció élt egy fedél
alatt, így sokkal jobban számíthattak egymásra egy család tagjai, mint napjainkban.
Mivel az emberek többnyire otthon hunytak
el, előtte pedig a családtagok ápolták őket,
sokkal természetesebb volt a halállal való
szembesülés, mint napjainkban.
Lényeges volt, hogy a haldoklótól mindenki
elbúcsúzzon, ha haragban álltak egymással, akkor megbocsássanak egymásnak,

békességben térjenek meg Istenhez. Ez az
itt maradtaknak is sokat számított. Manapság gyakran azért engedjük el nehezen a
halottainkat, mert nem tudtuk szépen,
békésen lezárni a hozzájuk fűződő kapcsolatunkat. Az utolsó éveiket sokan gyermekeiktől, unokáiktól távol töltik, esetleg
nyugdíjasotthonokban, a halál helyszíne
pedig a személytelen kórház: gyakran csak
az elhunyt halála után egy telefonhívásban
tudatják a halál tényét. Így viszont eltávolodunk a halál élményétől, tapasztalatától és
nehezebben dolgozzuk fel annak tényét.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ameddig
lehetőségünk van rá, gyakrabban keressük
fel idős hozzátartozóinkat és minőségi időt
szenteljünk egymásnak.
Vas Julianna

HIRDETÉS

Skanzen Hotel – élmény és szállás egy helyen
Megnyílt a Dunakanyar és
Szentendre legújabb, modern, fiatalos, 104 fő befogadására alkalmas szállodája az
ország legnagyobb szabadtéri múzeumának szomszédságában. Kiváló választás azok
számára, akik több napos múzeumi látogatást terveznek, a
Dunakanyar településeit szeretnék meglátogatni, vagy a
Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz
tartozó egyedülálló természetvédelmi környezetben
szeretnének barangolni. A hotel vendégeinek a Skanzenbe
a belépés ingyenes.
A kétszintes 38 szobás, 104 férőhellyel rendelkező hotelben
14 kétágyas, 18 négyágyas,
egy mozgássérült szoba és
egy franciaágyas lakosztály
várja a vendégeket. A szálloda az épülő Erdély épület

együttes mellett, a Skanzen
közvetlen szomszédságában
helyezkedik el. A Pilis lábánál
tökéletes helyszín az aktív pihenésre vágyóknak.
A földszinti kétágyas szobák
házaspárok, családok, eskü-

vői vendégek számára ideálisak, a felső szint emeletes
ágyas szobái az osztályokat,
kirándulócsoportokat várják. Az emeleti négyágyas
szobákban két osztály tud
kényelmesen,
egyszerre

megszállni. A szállóban kis
étkezőhelyek, közösségi terek segítik az elkülönülést és
a közös programokat is.
A szállón félpanziós és teljes ellátás kérhető és engedélyezett a kisállat tartás is.
Meleg ételt a Skanzen területén belül található Skanzen
Fogadóban választhatnak a
vendégek, a reggeli friss
pékárut a Skanzen Pékség
biztosítja.
A november 7-én és 8-án
megrendezett Szent Márton
Újborfesztivál és Libatorra
kedvezményes csomagajánlatokkal várja vendégeit a
Skanzen Hotel. Pihenjen családjával és barátaival a Dunakanyar legújabb szállodájában! A szobák előjegyezhetők
szállásfoglaló platformokon
és a Skanzen honlapján is.
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cég, mint napjainkban: ez is sokkal személyesebbé tette a gyászt. A család vagyoni
helyzetétől és a helyi szokástól is függött,
hogy kinek milyen síremléket állítottak. A
katolikus sírokon többnyire megtalálható
a kereszt, reformátusoknál a szomorúfűz
és az „A.B.F.R.A.” (A Boldog Feltámadás
Reménye Alatt) felirat volt jellemző. A
harctereken elesett rokonokért a település emlékművénél gyújtottak gyertyát. A
reformátusok körében a Kárpát-medence számos vidékén fából faragott fejfákat
állítottak. Más-más formában készítették
el ezeket az elhunyt nemétől és korától
függően. A szentendrei Skanzenben is
többféle változatuk látható.
Hogyan segítették egymást a gyászban?
A gyászban sokat segített a közösség
összetartó ereje: számíthattak a rokonok,
szomszédok segítségére mind a temetés
és a halotti tor megszervezésében, mind a
hirtelen bekövetkezett krízishelyzetből fakadó gondok megoldásában – a családfő
halála esetén például a mezőgazdasági
munka befejezésében, az anya halála után
a gyermek ellátásában.
A gyász ideje az elhunyt korától és a hozzá
fűződő kapcsolat szorosságától függött. A
szülőket, házastársat egy évig gyászolták, a
távolabbi rokonokat fél évig vagy hat hétig.
Ez idő alatt öltözékük is kifejezte állapotukat: fekete, egyes vidékeken fehér ruhát
öltöttek. A férfiak kalap nélkül, a lányok kibontott hajjal jelentek meg. Tilos volt énekelni, mulatságba járni, lakodalmat rendezni. Ahogy erről már szó esett, úgy tartották,

Szerencsés Dániel
Rajongásig szeretik a tanítványai – no meg a szüleik. A győzelemnél fontosabb
számára, ha a gyerekek játékában érzi azt az örömöt és szenvedélyt, amivel ő is
közelít a sporthoz. Eged Dániel úszásoktatóként és vízilabdaedzőként végzett
munkáját Szentendre Város Testnevelési és Sport díjjal ismerte el a város.

Letudni a melót.
A legtöbben így vagyunk ezzel – csak túl
lenni rajta, aztán jöhet a lazítás, a rohanó
felhők bámulása, egy korsó sör felhörpintése. S persze a család megannyi szeretettel és feszültséggel. Már reggel kezdődik
a nyűg, csörög, berreg, nyekereg a vekker,
illene olykor a falhoz vágni, aztán a gyors
készülődés, majd be az autóba, s jöhet a
dugó, az araszolás. S a kocsiban a kósza
gondolat: talán ma kihajítom az ablakon
a főnököt…
De nem mindenki így él.
Vannak nem is kevesen, akik élvezik a
munkát, s annak minden pillanatát. Akik

mennyire elégedettek a munkájával,
azt október 23-án megtapasztalhatta. A
forradalom tiszteletére rendezett városi
ünnepségen a 33 esztendős sportember
vehette át Szentendre Város Testnevelési
és Sport Díját.
„Ha azt mondom, hogy meglepődtem, akkor nagyon finoman fogalmazok. Kaptam
egy telefont, aztán egyeztettek velem a
városi ünnepségről, és én nem értettem
az egészet. Azt hittem, majd közönségnek
hívnak, valamiféle tapsoló háttérembernek, de nem sokkal később jött a postás,
és a kezembe adta azt a levelet, amiben
ott állt feketén-fehéren, hogy díjazott le-
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„Kaptam egy telefont, aztán egyeztettek velem
a városi ünnepségről, és én nem értettem
az egészet.”
olyasmivel foglalkoznak, amit talán a legjobban szeretnek az életben. Náluk aztán
szó sincs nyűgről. Eged Dániel hosszasan
mesélhetne erről, és mi „hétköznapi rabszolgák…” csak irigykedve hallgatjuk…
„A sport az életem és ha azt mondom,
hogy ez a szenvedély teljesen kitölti a gondolataimat, a vágyaimat, akkor azzal nem
túlzok. Egerben születtem, igazi sportcsalád gyermekeként, anyu úszott, apu vízilabdázott a helyi klubban, naná, hogy engem is megfertőzött mindez, imádtam ott
lenni suli után az egri uszodában és persze,
hogy a vízben találtam magam, úsztam,
pólóztam, s talán nem is voltam ügyetlen.
Még sem lett belőlem olimpiai bajnok, de
– ezt őszintén mondom – nem bánom. Az
edzősködés, a gyerekekkel való foglalkozás hihetetlen örömet ad. Számomra nem
is az a legfontosabb, hogy hétről hétre
nyerjünk, hogy győztes csapatot küldjek
a medencébe, hanem a játék öröme, az a
hihetetlen elevenség, és szenvedély, amit
látok, érzek a gyerekeken…”
Eged Dániel nap mint nap edzést vezényel.
Ez a melója. S szereti, mindennél jobban
szereti. A KÓPÉ növendékeit trenírozza,
hol Leányfalun, a nyitottban, télen a sátorral borított nagymedencében, hol pedig a V8 Uszodában Szentendrén. S hogy

szek. Nem akarok álszerénynek tűnni, de
pontosan tudom, hogy a városban, sőt itt
a Dunakanyarban hány és hány olyan fanatikus szakember dolgozik a különböző
sportágakban, futballban, úszásban, kajak-kenuban, karatéban, és nem is tudom
hány szakágban, versenyfajtában, akik
talán ugyanígy megérdemelték volna ezt
az elismerést, mint én. Nem vagyok az a
szereplős típus, általában visszahúzódó
embernek tartom magam, úgyhogy kicsit
zavarban is voltam, amikor egyszer csak
én lettem az ünnepelt, néhány pillanatra a főszereplő. Büszke vagyok erre az
elismerésre, ami további erőt ad nekem
ahhoz, hogy gyerekeket neveljek. Olyan
sportembereket, akik közül talán néhány
eljut valamelyik olimpiára is. Azt is büszkén mondhatom, hogy a KÓPÉ-ban a körülményekhez képest minőségi munka folyik.
Ezt bizonyítja, hogy több srácunk már ott
van valamelyik OB 1-es nagycsapatban, a
Vasasban például, és viszi, viszi magával
a KÓPÉ jó hírét, Szentendre és Leányfalu
varázsát…”
Eged Dániel több korosztályt is irányít.
Nagyjából huszonöt gyerkőc tartozik a
kezei alá, minden nap foglalkozik velük,
hol az egyik, hol a másik helyszínen, s ha
ez nem lenne elég, ő az edzője az OB I

B-ben szereplő felnőtt vízilabdacsapatnak
is. Utóbbi alakulat eddig négy meccsen
két győzelmet és két vereséget ért el, és
ott is az a cél (a sikerek mellett persze…),
hogy minél több saját nevelésű szentendrei és környékbeli fiatal mutathassa meg a
tehetségét.
„Mi a KÓPÉ-ban nem vehetjük fel a versenyt a fővárosi nagycsapatokkal. Nem a
körülményeinkre gondolok, bár bizonyára
azon is lehetne javítani, hanem a merítési
lehetőségeinkre. A Vasasnál, a Fradinál a
Szolnoknál, az OSC-nél, a KSI-nél megtehetik azt, hogy eltanácsolják azokat a
növendékeket, akikről azt gondolják vagy
úgy látják, hogy nincs bennük kurázsi, hiányzik a tehetség vagy a tűz. Mi nem küldünk el senkit, mert örülünk, ha hozzánk
jönnek. Bevallom lehetnénk többen is, de
talán majd ez is változik…”
Az ifjú szakember gyerekeket nevel.
De nem csak edzőként – családapaként is.
A hároméves Róza és a másfél éves Regő
büszke édesapja, s hogy teljes legyen az
összhang, diplomás felesége, ha épp nincs
szülési szabadságon, gyógytornászként
dolgozik, no meg edzőként tevékenykedik a KÓPÉ-ban.
„Az én gyönyörű feleségem egyben
kollégám is. Bár munka közben ritkán
találkozunk, ha én Szentendrén vagyok,
ő Leányfalun tevékenykedik. Nagyjából
kilenc éve költöztünk a Szentendrei-szigetre és imádunk itt élni. A Dunakanyar
szerelmesei vagyunk, lettünk. Nekem egriként amúgy is különleges élmény volt
Szentendre belvárosa, a város hangulata,
mert hasonlít Egerhez. Élvezem a munkát
és ebben még az sem gátol meg, hogy a
járványhelyzet kissé megnehezíti a foglalkozásokat. Hol ez a srác hiányzik, hol az
a gyerek marad távol, hiába készítettünk
korábban edzéstervet, azt nem mindig
tudták megcsinálni. De látom rajtuk, szinte valamennyiükön a lelkesedést, a tüzet,
és nekem, nekünk ott a KÓPÉ-ban ez a
legfontosabb…”
Szerencsés Dániel.
A munka, a szenvedély, a kötelesség, a szabadidős program – egyet jelent a számára.
Sinkovics Gábor

hetett volna. De talán a maszknélküliség is az volt, csak még
nem tudtuk.
A világ tényleg abszurd, de már régóta. És a maszkot egyre
inkább meg fogjuk szokni. Sajnos nem belátásból, észből és
a másik iránti együttérzésből, hanem félelemből. Nem lesz
más választás. Én láttam kétszer is a Hév-en olyan kalauzt

A Népharag (Eszeveszett mesék) c. íráshoz
Igaz történet volt? Vajon ki volt a bátor vészfékező biciklis?
A legkisebb királyfi? Vagy népünk vezére álruhában? De ő
nem biciklizik.
Minden jó, ha a vége jó! Nem dobták ki a kocsiból. Inkább
gyorsan leszállt, több megállóval előbb. Legalább megúszta
a fertőzést, és többet tekert.
Gondolom, ez valóban mese. (Ha nem is pont így, ez az eset a
valóságban, a szentendrei HÉV-en történt – a szerk.) Én is megfogadtam a járvány első hulláma után (addig nem jártam ki),
hogy szólni fogok maszk ügyben. Pocsék dolog, de az is az, ha
nem teszem. Elég sokat utaztam Szentendrétől Budapestig,
Leányfalura, Keszthelyre és Nyíregyházára. Volt mit látni és
tenni. Érdekes válaszok. Pl. „nekem biológus diplomám van”,
„törődjön a maga dolgával” – éppen azt teszem! Elképesztő
dolgokat láttam. Legjobban a hülyeség, az elbizakodottság
zavart.
A vészfékezés nem jutott eszembe, kár. De szerintem az nem
ért volna véget ilyen békésen. Akár súlyos testi sértés is le-

ESZEVESZETT MESÉK
A MEGTELT VÁROS
Hová megy ez a sok autó?
Hosszú, hosszú kocsisor araszol nap
mint nap, délutánról délutánra, végig a
városon. Korábban ilyet leginkább csak
nyári hétvégeken láthattunk, amikor a

(ugyanazt), aki nem ment tovább, amíg az iskolások nem vették fel a maszkot. Akkor sem, ha kinevették. Ma ő lehet a hős.
Meg bárki, aki szót emel.
Kösz a mesét, -sg-.
Üdv:
Szécsi Mária (egy másik biciklis, nem mesehős)

Mondja el véleményét és váljon a közösség hangjává!
A Szentendre és Vidéke egy nyitott és autonóm városi
lap, amelyben az olvasó nem csupán passzív befogadó, de véleményalkotó és szerkesztő is egyben. Célunk,
hogy odafigyeljünk egymásra, meghallgassuk a különböző véleményeket és együtt tegyük jobbá Szentendrét.
Várjuk olvasóink leveleit, véleményét az alábbi e-mail
címen! Lehet kérdezni, kritizálni, témát felvetni, de akár
cikket is írni. Beérkezett leveleinkből minden lapszámban
válogatunk, a felvetett kérdéseiknek pedig utánajárunk.
A rövidítés jogát fenntarjuk.
E-mail: szevi@szentendre.hu

és jönnek. Mintha mindenki ide, hozzánk
költözött volna.
A zöldövezet immár egyre inkább szürke
zóna.
Szürke a betontól, amit épp kavarnak,
vagy beöntenek. Lassan nem marad
zsebkendőnyi terület sem, amit ne kezdtek volna beépíteni Pismányban. Már
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telektulajdonosok a városból kiszabadulni igyekvők a zöldövezetbe vágyók
gurultak végig Szentendrén. Olykor
elképesztő látványt nyújtott, ahogy
lelassult, leállt a forgalom, végig, véges-végig a tizenegyes úton innen egészen Óbudáig. De már mindegy, hogy
vasárnapot mutat a naptár, avagy hétfőt,
vagy csütörtököt, az autók csak jönnek,

több a melós, mint a lakó. Közlekedni
nem lehet, de lassan élni sem. De nem
csak a „mi Rózsadombunkon” elviselhetetlen a helyzet. A CSOK, vagy ki tudja
milyen hitelkonstrukció miatt az is építkezik, aki korábban csak álmodozott erről.
Megtelt a város.
Hogy ez jó-e gazdasági szempontból,
hogy bevételt hoz az önkormányzat szű-

kös anyagi helyzetében, az nem is kérdés.
A kormány vesz és folyamatosan vesz el
az önkormányzatoktól, megbüntetve
megannyi települést, amiért nem hagyták trónon ücsörögni a helyi kormánypárti kiskirályokat.
Az önkormányzat életben akar maradni.
De mi szentendreiek is. Senkinek sem
jó, ha karnyújtásnyira egyszer csak egy
új ház emelkedik ki a földből. A forgalom pedig már-már elviselhetetlen. Nem
lenne csoda, ha egyszer valaki a dugóban araszolva, mint Michael Douglas az
Összeomlás című filmben, kiszállna az
autójából és otthagyná az egészet – csináljon mindenki, amit akar.
A túlzsúfolt Szentendre illúzióromboló
az őslakosoknak.
Lassan már olyan lesz a városunk, mint
Budapest valamelyik külkerülete.
Félő, hogy elveszíti a varázsát. Kell lenni
egy olyan pillanatnak, amikor azt mondják az illetékesek: elég ebből az invá
zióból.
Mert a lakók közül már sokan gondolják
így.
A két sáv a tizenegyes úton szűk és lassan járhatatlan.
Megtelt.
-sg-

(Kedves Olvasó! Ha önnel és ön körül is
megtörténnek eszeveszett dolgok – legyenek azok vidámak, vagy szomorúak
–, mesélje el nekünk!)
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Olvasói levél

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
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 +36-30/3462110, 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

22— közérdekű

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

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

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

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

Nyitvatartás munkaszüneti napokon

DMRV
+36/27-999-6888
+36/80-224-488
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Az OGYÉI határozata alapján
2020. október 1-től az éjszakai ügyelet és készenlét
megszűnik.
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
HUSZÁR GYÓGYSZERTÁR, POMÁZ
Cím:2013 POMÁZ, HUSZÁR UTCA 2.
Telefon:06-26-999-425
Általános nyitvatartás
Kálvária Gyógyszertár: Kálvária u.33.
Telefon:787-796
Hétfőtől Vasárnapig 7:00-21:00

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

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

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

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

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-5716502

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

GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310442

Az október 7-i rejtvényünk helyes megfejtése „ép testben ép
lélek” volt. A nyertes: Neugam Antalné.
Nyereménye két belépőjegy a Ferenczy Múzeumi Centrum
„Barcsay 120” című kiállítására.

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati
tulajdonú ingatlan hasznosítására:
Ingatlan�-

Cím
(Szentendre)
9809 hrsz.

Terü-

nyilvántar-

Övezeti

let

tási megne-

besorolás

használati díj biztosíték

2834

gyümölcsös

Mk/3 kertes

17.004,-Ft/hó 10.000,-Ft

haszonbér/

Pályázati

vezése

Kő-hegy,

mezőgazda-

zártkert

sági övezet,

+ÁFA *

Natura 2000

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. november 19. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a www.szentendre.hu/ingatlanportal
internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
Fülöp Zsolt
polgármester

RÉGISÉG
Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv,
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) vétele,
díjtalan kiszállással.
Pál István, tel.: 06 20 947 39 28

S ZO LG Á LTATÁ S
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel.
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-, lapostetőszigetelésés ácsmunkát vállalunk.
Tel.: 06-70-578-1468.
Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés. Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is.
Tel.: 06-30-994-2431.

Festést és mázolást vállalok Szentendrén
és környékén. Csak profin.
Érd: 06-20/516-4868, Szabó Patrik
Gyermekfelügyeletet vállalok. Gyermeket
iskolába, sportolni viszem, onnét haza, míg
a szülő haza nem érkezik. Leinformálható
vagyok. Judit 0620-519-7447
Felsőfokú szakirányú végzettséggel, több,
mint 10 éves tapasztalattal gépelést,
adatrögzítést, korrektúrázást, célszöveg
írást vállalok. Ár megbeszélés szerint.
Érdeklődni: +36303651758

ADÁ S -V É TE L
Eladó: villanymotor 220V2200W, köszörű,
rövid szerelt tengely, 10l-es prés, 5t emelő,
metsző és csősatű. T.: 06-26-319-984
275 négyszögöl telek eladó Tahi Odri Árpád
út 06 20 958 8701/06 26 311 175

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek!
Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-980-3957

,
,
Lakaskarbantartas
..

Nőgyógyászat
Castrum Center

2000 Szentendre,
Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:

csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com

-ha nincs kihez fordulni,
de segítségre van
szüksége

06/70/720-0771
BBllzz

-mindenféle kisjavítások
-lakáskiegészítők le-fel szerelése
-bútor karbantartás
-burkolatok javítása
-háztartási eszközök beüzemelése
-kerti kiegészítők karbantartása
-térkő tisztítás
-egyéb kérések .......

Szép Napot Kívánok !
lakaskarbantartas112@gmail.com

facebook: @lakaskarbantartas112

Szennyvízszippantás
a Dunakanyarban
• Kalibrált mérőműszerrel ellátva
• Pontosan mérve
• Köbméterenként számlázva

Gyere a Parti Medvébe!

DuPlán MeGéri!

Használd törzsvásárlói kártyád
minden vásárlásnál és
hűségpontjaidat egész
novemberben duplán írjuk fel.
Rengeteg újdonsággal: könyvvel, játékkal,
dizájn termékkel vár a Parti Medve.

Hívjon minket bizalommal!

06 70 50 100 60
Palterra Hungária Kft.

Továbbra is maradéktalanul odafigyelünk a felületek fertőtlenítésére,
a bolthelyiségben és a kiszállított csomagok esetében egyaránt.

Szentendre, Városház tér 4. • www.partimedve.hu
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