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Várakozás



TÉLI ÚTÜZEM
Az utak téli takarításához a Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt. (és alvállalkozója), 8 db, GPS-
szel felszerelt munkagéppel áll Szentendre 
rendelkezésére.

A hidak és járdák letakarítását nem csak 
gépi, hanem kézi erővel is végzik a VSZ NZrt. 
munkatársai.

A nagyforgalmú utak, közintézmények előtti 
területek letakarítása prioritást élvez a kisebb 
forgalmú utcákkal szemben. Az utcák rangsorolá-
sát a www.szentendre.hu oldalon tekintheti meg.

Kérjük a gépkocsival közlekedőket, hogy fokozott 
körültekintéssel vezessenek a téli út- és látási 
viszonyok között! Korán sötétedik, amikor nehéz 
észrevenni a sötét színű kabátban közlekedő 
gyalogosokat. Kérjük, kiemelten figyeljen rájuk!

Kérjük az autósokat, hogy járművüket szerel-
jék fel téli gumival; legyen hólánc, jégkaparó, 
zároldó spay a csomagtartóban!

Felhívjuk figyelmüket a téli útüzem idejére vonat-
kozó, megállást, várakozást tiltó táblákra. Ez azért 
fontos, hogy szükség esetén elférjen az úton 
a hókotró, valamint, hogy a hótömeg, melyet 
a munkagép maga előtt tol, ne tegyen kárt a par-
koló gépkocsikban.

Hóeltakarítás és jégmentesítés ügyében fordul-
janak bizalommal Berner László hódiszpécserhez! 
Telefonszáma: +36 20 320 7216

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlanok 
előtt a hóeltakarítás és síkosságmentesítés az 
ingatlantulajdonos, -kezelő, -használó köte-
lezettsége. Kérjük, gondoskodjanak a  járdák 
tisztántartásáról!

És még egy kérés a járművel közlekedőkhöz: 
kérjük, vigyázzanak a szánkózó gyerekekre!

A téli útüzem november 15. és március 15. között 
van érvényben. Köszönjük megértésüket, türel-
müket, együttműködésüket!

Tudnivalók, tanácsok 
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Az idei utolsó lapszámunkat tartja a kezében, melynek 

témája a várakozás. A keresztény kultúrkörben 

az adventi időszakban befelé fordulunk, elcsendesedünk 

és felkészítjük szívünket a Megváltó érkezésére, 

Jézus születésére. Elcsendesedésünket ezúttal nem 

csupán az egyre rövidülő nappalok, hanem – hangozzék 

bármilyen bizarrul – a járvány is segíti, hiszen többnyire, 

de legkésőbb estére, négy fal közé szorulunk.

Ezekben a napokban lehetőségünk nyílik arra, hogy 

számot vessünk, mérleget vonjunk, és egy olyan 

jövőbe vessük a hitünket, amelyben nincs többé helye 

a régi hibáknak, tévedéseknek, de a félelmeknek sem, 

mert Jézus példája megmutatta, lehetséges emberi 

testet öltve is a bennünk élő legjobbat követve élni.

S hogy mit jelenthet mindez 2020 

decemberében Szentendrén?

Lapszámunk válasza szerint tudatosságot 

az önmagunkra és az egymásra figyelésben.

Ebben segít egy túra a szabadban. Erre bátorítanak 

vallási közösségeink képviselői. Erre késztet 

a szentendrei hajléktalanok, vagy akár 

a helyi kisvállalkozók helyzete. De még 

a karácsonyfavásárlásban való döntés is…

Kedves Olvasó!

A Szentendre és Vidéke szerkesztősége 

nevében is kívánok önnek békés várakozást, 

áldott karácsonyi ünnepeket és csodás 2021-et!

Gálfi Sarolta

főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!
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„Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, 
Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, 

mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.”

Pilinszky János
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Mit hozott a 2020-as év?
talán az év legnehezebb kérdését tettük fel a szentendrei járókelőknek, pedig az elmúlt évben nagyon sok nehéz témát érintettünk. 

Arra voltunk kíváncsiak, kinek, hogy telt 2020, milyen változásokat hozott az életébe?

Sok természetet hozott ez az év. (Benedek) A 2020-as évben a legjobb, hogy egyáltalán élünk. (Zsófia)

Azt hozta az év, amit szerettem volna. Azt a munkahelyet, ahova 

régóta szeretnék bejutni, így amit elterveztem, az össze is jött. Kitartó 

vagyok, és ennek meglett a gyümölcse. (Bence)

A 2020-as év érdekes volt. Nem gondoltam volna, hogy az én gene-

rációm életében is megjelenhet egy ilyen mertékű világfelfordulás. 

Tavasszal még meghökkentő volt, újdonság és úgy tűnt, elmúlik, ami 

magával hozta a fiók-, garázs- és szekrénytakarítás, és -pakolás, 

rendszerezés lehetőségét. Nyáron újult energiákat lehetett mozgósí-

tani, de ez az ősz a kordadélutáni sötétséggel, a súlyosbodó helyzettel 

már nehezebb, mostanra már elfogytak a fiókok. Számvetés, készü-

lődés a ki tudja milyen ünnepekre, bizonytalanság, billeg minden. 

És az, hogy bízni kell magunkban, a természet megújulásában nem 

köthető naptári évhez. De ha az a kérdés, milyen volt az év, arra az a 

válasz, hogy nehéz, súlyos, mert pont az hiányzott belőle, ami életben 

tart. Az az energia, amit a közönség személyes jelenléte, visszajelzése 

akkumulál a koncertek, előadások alkalmával. (Falusi Mariann)

Igencsak változó volt ez az év, ha nem 2020-ról beszélnék, azt mon-

danám, igencsak zaklatott volt. Jól kezdődött, aztán a tavasz elvitt 

mindent – nekünk kereskedőknek. Ami jó, hogy élek, nem vagyok 

beteg és a családom is egészséges. (Madarász Sarolta)

Szerencséseknek tartjuk magunkat, mert az üzlet, amiből él a csa-

ládunk és amit a férjem vezet, egy nagy ugrást tett, beindítottuk az 

online oktatást. Ezzel kapcsolatban voltak félelmek, de kiderült, 

hogy megy ez, így-úgy távlatok nyíltak meg. Családilag pedig meg-

hoztuk azt a döntést, hogy Magyarországról Kanadába költözünk. 

Várjuk a 2021-et! (Erika)

Összeállította: Zimre Zsuzsa

Fotók: Medveczki Tamás
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Az ünnep fénye a koronavírus árnyékában

Hogyan készülnek a decemberi ünnepekre a szentendrei vallási-kulturális 
közösségek, mik a jellemző szokásaik, a máig őrzött illetve felélesztett 
hagyományaik? Hogyan befolyásolja a várakozás heteit, az ünneplés módját a 
járványveszély? Cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Wichern és luther

„Az evangélikus egyház két nagy hagyo-

mányt adott örökségül a világnak, amelyek 

nemcsak, mint szimbólumok jelennek meg 

ezekben a hetekben, hanem mint üzenetek 

is. Üzenet a világnak: Jézus emberré lett, 

hogy végre jól érsük Istent” – emelte ki ér-

deklődésünkre Horváth-Hegyi Olivér evan-

gélikus lelkész.

Az egyik ilyen üzenet az ádventi koszorú. A 

XIX. században élt Johann Hinrich Wichern 

felkarolva a magukra maradt gyermekeket 

Hamburgban árvaházat alapított. 1839 ád-

ventjén történt, hogy a leleményes lelkész 

egy nagy szekérkerékre négy fehér, majd 

egy-egy fehér gyertya közé hat-hat piros 

gyertyát helyezett. Az árvaház kis lakóival 

estéről estére meggyújtották a gyertyá-

kat és ádventi énekekkel, bibliaolvasással, 

imádsággal esti áhítatokon várták kará-

csony ünnepét. Közel kétszáz év elteltével 

ökumenikus, sőt globális népszerűségnek 

örvend az ádventi koszorú készítése. Az 

eredeti elgondolást megőrizve, az evan-

gélikus családok nemcsak vasárnap, ha-

nem hétköznap esténként is meggyújtják 

a gyertyákat és családi áhítattal készülnek 

a nagy ünnepre. A hétköznapod is legyen 

ünnep! – ez az ádventi koszorú üzenete.

A másik hagyomány a karácsonyfa állítása. 

Az evangélikus tradíció szerint Luther Már-

ton karácsony ünnepén hat gyermekével 

és feleségével, Kata asszonnyal egy örök-

zöldet feldíszítve készült a meghitt órák-

ra. „Az örökzöld Jézus örökéletet hozzánk 

is közel hozó munkájára, a megváltásra 

utal, a díszek pedig a betlehemi történet 

megformázható alakjait, tárgyait mutat-

ják meg. Lutheréket a világ meghaladta 

és installációkkal próbálkozik” – mondja 

Horváth-Hegyi Olivér, hozzátéve, hogy a 

karácsonyfa Krisztus-szimbólum, amely 

akkor szép, ha nem takarjuk el mindenfél-

ével, és nem, mint fényár tetszeleg a nap-

paliban, hanem a maga „örökzöldségével” 

mutat túl a karácsonyon.

2020 különleges év, még nem tudjuk ho-

gyan írja be magát a történelembe. A lelkész 

úgy fogalmazott: jó lenne, ha a karácsonyi 

időszak segítene a félelem és stressz leküz-

désében. Nem azért, mert otthon maradva 

többet leszünk stresszmentes övezetben, 

hanem mert minőségi időt tölthetünk Jé-

zussal: szavainak olvasásában, a róla szó-

ló énekek éneklésében, vagy a neki szóló 

ádventi, karácsonyi muzsika hallgatásában. 

De leginkább abban, hogy észrevesszük és 

megszólítjuk a bezártságtól szenvedőt, a 

magányával vívódót, vigasztaljuk a gyá-

szolót.

A koronavírus terjedése miatt az evangé-

likus gyülekezet temploma is bezárt, az 

ünnepi istentiszteleteket élő adásban köz-

vetítik, amely utólag is megtekinthető lesz.

Mit jelent az üdvösség?

A Szentendrei Baptista Gyülekezet lelki-

pásztora, Dani Zsolt is új megvilágításba 

helyezte a pandémia elleni védekezéssel 

járó nehézségeket. Elmondása szerint ösz-

szetartó közösségük nehezen éli meg az 

izolációval járó időszakot, ugyanakkor a 

hitük alapja a személyes kapcsolat Jézus 

Krisztussal – ezt pedig rendkívüli körülmé-

nyek között is meg lehet élni és gyakorolni. 

A gyülekezeti élet valójában erre készít fel.

Ők is átálltak az online istentiszteletre, 

ugyanakkor szorgalmazzák, hogy kisebb 

közösségekben lehetőség szerint találkoz-

zanak a tagok. Imádkozzanak egymásért, 

olvassák közösen a Szentírást. Arra kérik 

testvéreiket, ha van magányos gyülekezet-

hez tartozó a környezetükben, hívják meg 

az otthonukba.

„A mai ember számára van egy egyszerű, 

kétezer éves üzenetünk, János evangéliu-

mából: »Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.« Ezt az igazságot szeretnénk val-

lásos külsőségek nélkül átadni. A cél nem 

az, hogy elámítsuk az embereket vagy egy 

valláshoz, felekezethez hívjuk őket, hanem 

megmutatni nekik a hit és megtérés útját. 

Isten kétszer adta oda a fiát, Jézus Krisztust, 

amikor megszületett, és amikor a kereszten 

meghalt. Ez azt jelzi, hogy nagyon akarja a 

mi üdvösségünket. Mit jelent az üdvösség? 

Ahogy Jézus Krisztus feltámasztatott a ha-

lálból az Atya által, mi is feltámasztatunk az 

Atya által” – fogalmazott Dani Zsolt.

Tétje van a találkozásnak

A Szentendrei Református Gyülekezet 

képviseletében Harmathy András lelki-

pásztor nyilatkozott a SzeVinek, ünnepi 

gondolatait rövidítve adjuk közre. „Bár-

milyen furcsa is kimondani: rég volt már 

ilyen igazi adventünk! Igen, mert most 

végre tétje van az időnek, a találkozások-

nak, az istentiszteletnek. Nem azt tesszük, 

nem az történik velünk, amit szeretnénk. 

Nincs hatalmunkban sem az egészségünk, 

Betlehemi jászol az evangélikus templom előtt
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sem a betegségünk. Kockázatos megélni 

az istentiszteleti közösséget, a munkát, a 

tanulást, de minden találkozást is. A szo-

kásos kérdés – hogyan tudnánk elérni az 

embereket a magunk üzenetével? – egy-

szerre megfordul: mit mond Isten, mit 

készít, hogyan segít meg, hogyan bomlik 

ki mindebből az ő jó terve? Most nem a 

hagyomány vagy a megszokás irányítja 

gondolatainkat, figyelmünket a templom 

felé, hanem a belső szükség, a szorongató 

félelem. A várakozást most nem kell mes-

terségesen, ünnepi kellékekkel felgerjesz-

teni, ez most mindannyiunk adottsága: mi 

történik a világgal? Kinek a kezében futnak 

össze a szálak? Van, aki csak a kormány-

zatok döntéseit látja. Van, aki a döntések 

mögötti szálakat, összefüggéseket és ösz-

szeesküvéseket kutatja. Mi – fűzi tovább 

gondolatait Harmathy András – Jézusra 

figyelünk, őt keressük, őt kérdezzük. Ha 

lehet, találkozunk. De most nem lehet. Ak-

kor is találkozunk – csak az online térben. 

Mindent megtartunk: az istentiszteletet, 

az imaalkalmat, a kiscsoportos beszélge-

téseinket, a férfiköri, az ifjúsági, de még a 

zenei programjainkat, és a temetéseket is… 

(…) Mások összetörnek, mert nem tudnak 

kiteljesedni. Mi azon igyekszünk, hogy az 

életünk is „beteljesedjen” – a Lélek által. 

Mert ez épp, hogy nem bezártságot, ha-

nem megnyílást, nem félelmet, hanem 

békességet, nem kétségbeesett szomo-

rúságot, hanem örömet hoz. És nemcsak 

belül, hanem kifelé is, egymás felé is. Aki 

ezt keresi – szeretettel látjuk közöttünk!”

Az üzenet: a szeretet

A Szentendrei Keresztelő Szent János, Ró-

mai Katolikus Egyházközség négy héten át 

készül karácsony ünnepére. Legfontosabb 

eseményeik elsősorban a liturgikus alkal-

mak, a rorate (hajnali) szentmisék és a kö-

zös zsolozsmák. „A napi liturgia szépsége, 

csendessége és egyszerűsége szinte kézen 

fogva vezet minket a karácsony öröméhez. 

Liturgikus életünket több fontos esemény 

kíséri, keretezi. Ez összefügg advent és az 

elközelgő karácsony lelkiségével, mely a 

közösségi jócselekedetekben is megnyilvá-

nul. Ilyenkor egyházközségünk a Péter-Pál 

templom mellett Betlehemet épít, aminek 

falait harminc mázsa tűzifa alkotja. Ez így 

sokkal több, mint dekoráció, ugyanis a tűzi-

fát vízkereszt ünnepén szétosztjuk a nehéz 

helyzetben élő családok között. A helyi Ka-

ritasz csoportjának önkéntesei is jelentősen 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a rászorulók szá-

mára is öröm lehessen az ünnep” – mondta 

el Kívés Zoltán diakónus, aki hangsúlyozta, 

egyházuk üzenete a XXI. században sem le-

het más, mint az evangélium első és alap-

vető üzenete: a szeretet.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

előírásait követve templomaik „az imádság 

és az erőforrás házaiként” nyitva állnak, 

de a távolságtartás, a maszkviselés és a 

kézfertőtlenítés szabályait be kell tartani 

mindenkinek. Ha a szabályok tovább szigo-

rodnának, és nem lesz lehetőség közösségi 

liturgia követésére, a hívek az élő közve-

títést az egyházközség Facebook-oldalán 

nézhetik majd.

A fény ünnepe

Bár a soá után csak kevesen tértek vissza a 

városból elhurcoltak közül és nem sokkal 

később a hitközség is megszűnt, a zsidó ha-

gyomány és szellemiség néhány évtizedes 

szünet után újra megjelent Szentendrén. 

Mindenekelőtt a családjával 1975-ben ide 

költözött Kertész Péternek – a régi Magyar 

Nemzet tavaly nyáron elhunyt kiváló újság-

írójának – köszönhetően. A 2011-ben meg-

alakult szentendrei Magyar-Izraeli Baráti 

Társaság a helyi és környékbeli zsidóság 

emlékének ápolása mellett sokat tett a 

vallási-kulturális tradíciók felélesztéséért 

is. Hanuka-ünnepségeikre évről évre a sok-

színű magyar zsidó közösség legkülönbö-

zőbb tagjait hívták meg, ám a vidám, gye-

rekek számára is vonzó program a járvány 

miatt ezúttal elmarad.

Az idén december 10-én kezdődő hanuka 

– a fény ünnepe – annak a győzelemnek 

állít emléket, amelyet a makkabeusok há-

rom évig tartó szabadságharc után arattak 

az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött, 

legyőzve a görögök hellenista zsidó tá-

mogatóit is, akik változtatásokat akartak 

bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. Ha-

nukakor a zsidó családok a nyolc napon át 

égő mécses csodájára is emlékeznek, ezért 

minden nap újabb gyertyát gyújtanak meg 

a hanukai menórán.

„Ebben az embert próbáló időszakban, ami-

kor nem ünnepelhetünk szeretteinkkel úgy, 

ahogyan eddig, különösen fontos a közös-

ség ereje. Éppen ezért rendhagyó progra-

mokkal készül az Egységes Magyarországi 

Izraelita Hitközség szentendrei közössé-

ge” – tudtuk meg Myers Menáchemtől, a 

Pátriárka utcában tavaly ősszel felavatott 

zsinagóga rabbijától, aki feleségével, Tzi-

via Myers rebbecennel a pandémia miatt az 

idén házhoz viszi a Hanukát. „Látogatásunk 

során menórát, gyertyákat, fánkot, latkét és 

egy apró meglepetést viszünk azoknak a 

szentendrei családoknak, akik velünk sze-

retnék ünnepelni a hanukát. Találkozásunk 

kültéren, udvaron vagy akár a ház előtt, a 

járványügyi előírások szigorú betartásával 

történik” – olvasható a Cháj Galéria Face-

book-oldalán, ahol a programra regisztrálni 

lehet.

Bár az előző két évben az EMIH szervezésé-

ben már volt, az idén közös gyertyagyújtás 

nem lesz az utcán Szentendrén, de online 

bárki együtt ünnepelhet Myers rabbival: az 

élő közvetítés a harmadik napon, december 

12-én este hét órától követhető a Zsido.com 

Facebook-oldalán.

világosságot és meleget adó tűz

Az ortodox keresztény felekezetű szerbek 

az úgynevezett ónaptár szerint, tizenhá-

rom nappal később, január 7-én tartják a 

karácsonyt. Az ünnep előestje jellemző-

en a falusi élet és hiedelemvilág forrásá-

ból fakadó népi szokások jegyében telik. 

Ilyen szokás a badnjak fa – vagyis egy fiatal 

tölgyfa karvastagságú törzsének – szertar-

tásos elégetése: a rövid imádsággal meg-

áldott fát mézzel megkenik és egy kis bort 

rálocsolva három darabban, keresztbe a 

tűzre teszik. „Az erőt és egészséget szim-

bolizáló, három darabban elégetett fiatal 

tölgyfa és a világosságot és meleget adó, 

éltető tűz – magyarázza Gálity Vojiszláv 

szentendrei ortodox parochus –, a keresz-

tény jelképvilágban az örök életet, a Szent 

Háromságba vetett hitet, Jézus Krisztust, 

mint makulátlant és örökké fiatalt, aki a vi-

lág fénye és az örök élet záloga, s az isteni 

szeretet melegének megjelenítője – eze-

ket szimbolizálja a karácsonyi ünneplésnek 

fényt és meleget adó badnjak fa.” Az ünnepi 

vacsora szerény, böjtös ételekből áll: hús, 

tojás és mindenféle tejtermék nélküli ételek 

kerülnek az asztalra, az ünnepi terítő alá is 

szalmát hintve. A hagyományos karácsonyi 

sült malacot karácsony első napján a mise 

után fogyasztják el.

„Tekintettel arra, hogy a szentendrei szerb 

ortodox közösség mostanra egészen kicsivé 

zsugorodott, a templomban nem számítunk 

olyan változtatási kényszerre, amelyre az 

érvényben lévő rendelkezések betartása 

érdekében lenne szükség. A szokásos bet-

lehemi játékot, amelynek helyszíne minden 

szenteste napján a Püspök úr rezidenciája, 

most a templom udvarán mutatjuk be a 

badnjak-fa elégetési szertartás előtt” – tá-

jékoztatott Gálity Vojiszláv.

Összeállította: Bellai László

Hanukai menóra | Fotó: pexels.com
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A karácsony nem marad el

Az elmúlt egy évre visszatekintve hasonló 

helyzetben érzem magam, mint 2019 no-

vemberében. Akkor, a választások után, 

emberi okok, sértődések, egyesek dön-

tésképtelensége miatt tették fel nekem a 

kérdést, hogy ugye elmarad a karácsony?

Akkor is megdöbbentett ez a hozzáállás, 

ahogy most is elszomorít, mikor azt hal-

lom, hogy nem érdemes karácsonyt „szer-

vezni”, mert úgyis elviszi a vírus.

Jobban belegondolva, ezek érthető em-

beri viselkedések, reakciók voltak. Egy-

részt, akinek az élete középpontjában a 

politika van, és mindent ezen keresztül 

vizsgál, minősít, vagy ez alapján mond 

véleményt, annak a változás egyúttal 

azt is jelentette: „ezeknek” nem csinálok 

semmit, sőt, mindent rossznak minősítek 

– akár azt is, amit korábban lelkesen kép-

viseltem.

A másik emberi reakció a realistáé, aki fel-

méri a helyzetet, költség-haszon számí-

tást végez, és ennek eredménye alapján 

jut arra a következtetésre, hogy 2020-ban 

nem érdemes egy forintot sem költeni a 

karácsonyi eseményekre, nem érdemes 

energiát fektetni a szervezésbe, mert a 

vírus miatt úgysem lehet megtartani az 

ünnepet a szokásos módon.

Emberi gondolat, motiváció mindkettő, 

mind a politikai, mind a pénzügyi. Ezeknek 

helyük is van, eredendően nem rosszak.

De vajon a karácsony, december 24-e 

estéjének szemszögéből nézve is mérv-

adóak?

Ha felteszik nekünk a kérdést, minek az 

ünnepe a karácsony, akkor a legtöbben 

egyből azt válaszoljuk, hogy a szereteté.

Így van, ezért most még inkább elgon-

dolkoztat, hogy akik a politikán vagy a 

pénzügyi racionalitáson keresztül élik 

az életüket, szeretnek-e? Igen, szeret-

nek, mégpedig a politikán keresztül élők 

azokat, akik ugyanazt gondolják, mint ők, 

egy pártból vannak, vagy ugyanarra sza-

vaznak, míg a pénzügyi racionalisták az 

anyagi világon, az anyagi hasznosságon 

keresztül szeretnek, nekik a hasonló em-

bereket könnyű szeretni.

Ugye érezzük, hogy a karácsony több en-

nél? Másként nézi az embert az Isten, aki 

magát kiszolgáltatva, csecsemőként jön 

elénk. Ez a feltétlen bizalom és a feltét-

len szeretet, amire hív mindannyiunkat. 

Hív személy szerint engem is, hogy ne 

csak azokat szeressem, akiket „könnyű” 

szeretni, a családból, a munkahelyről, az 

utcából, a közéletből.

Ez a karácsony sem marad el, sőt még 

inkább segít visszatalálni eredeti üze-

netéhez. Arra, hogy figyeljünk egymásra 

ezekben a történelmi időkben.

Figyeljünk egymásra, hiszen lesznek olyan 

családok, ahol a nagyszülők most nem 

találkozhatnak az unokákkal, ahol nem 

tud hazajönni az ünnepre a külföldön dol-

gozó szerettük, és sajnos lesznek olyan 

családok, akik betegségben, kórházban, 

gyászban élik meg ezeket a napokat. És 

ne feledjük: olyanok is vannak, akik család 

nélkül élnek.

Figyeljünk egymásra, sehol ne maradjon el 

a karácsony, senkit ne hagyjunk egyedül. 

Hívjuk segítségül, használjuk azokat az 

eszközöket, „kütyüket”, amik rendelkezé-

sünkre állnak!

Az elmúlt évben jó volt megtapasztalni, 

hogy legyen akár egy előre nem látható 

feladat vagy hirtelen előállt probléma, a 

szentendreiek számíthatnak egymásra, se-

gítenek a másik emberen, akár ismeretle-

nül is. Jó volt megtapasztalni, hogy a közin-

tézményekben, közszolgálatban dolgozók 

nemcsak kötelező feladataikat végezték a 

járvány tavaszi első hulláma idején, hanem 

erejüket megfeszítve szolgáltak tovább, 

akár hétvégén és ünnepnapokon is.

Adjon erőt és bizalmat mindannyiunknak, 

hogy bár a maszkok miatt nem látjuk egy-

más arcát, de mozdulataink és szemünk 

mosolya tükrözi a lényeget: a karácsony 

üzenetét, Isten feltétel nélküli szeretetét.

Fülöp Zsolt

polgármester

Kereszt Pismányban
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RÖVID HÍREK

iGAzGAtÁsi szÜNet  Dr. Schramm Gábor 

jegyző tájékoztatása szerint 2020. decem-

ber 12-én, szombaton a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalban nincs ügyfélfo-

gadás, a Hivatal zárva tart. 

A képviselő-testület döntése szerint a téli 

igazgatási szünet időszaka 2020. decem-

ber 21. és 2021. január 1. közé esik, mely 

alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szü-

netel. Az igazgatási szünet alatt a Városi 

Ügyfélszolgálat 2020. december 21-én, 

22-én és 23-án tart ügyeletet, illetve az 

ügyfélszolgálat az ünnepek alatt is fogadja 

a hívásokat. 

A Közös Önkormányzati Hivatalban az igaz-

gatási szünetet követő első ügyfélfogadási 

nap 2021. január 4. (hétfő) 13-tól 17 óráig.

JÁrvÁNYÜGYi hírek, iNtézkeDések 

szeNteNDréN A Helyi Operatív Törzs 

döntéseiről december 3-án közzétett 

legutóbbi jelentés szerint a szentendrei 

gyermekintézményeknél november utol-

só hetében megtörtént az első központi 

COVID-szűrés. A kiszűrt két fertőzött és 

a kontaktszemélyek miatt a Hold utcai 

és a Vasvári Pál úti óvodák összesen hat 

csoportjánál december 5-ig rendkívüli 

szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal. A 

heti rendszerességgel elrendelt, követ-

kező szűrés december 1-jén volt, minden 

óvodai munkatárs tesztje negatív lett. A 

bölcsődében minden csoport működik, a 

munkatársak közül senkinek nem volt po-

zitív teszteredménye. Néhány szülő kifogá-

solta, hogy a csoportszobákban miért nem 

hordanak maszkot az óvodapedagógusok 

és a gyermekgondozók. Az intézményve-

zetők elmondták, hogy egyrészt a jelenleg 

érvényben lévő szabályok ezt nem írják 

elő, másrészt pedig az óvodás, bölcsődés 

korú gyermekek számára fontos, hogy lás-

sák az arcot, a beszédet kísérő mimikát.

A polgármester felhatalmazta az intéz-

ményvezetőket, hogy a halasztást nem 

tűrő esetekben a szükséges intézkedése-

ket – a polgármester tájékoztatása mellett 

– önállóan hozzák meg.

Dr. Szoltsányi Gábor háziorvos elmond-

ta: valamennyi háziorvos dolgozik. Influ-

enza-oltóanyag változatlanul nincs, ha 

számottevő mennyiséget kapnak a há-

ziorvosok, azonnal tájékoztatják a lakos-

ságot. Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményeiben jelenleg három munka-

társ van betegállományban. Az intézmény 

munkatársainak központilag elrendelt CO-

VID-szűréséről egyelőre nincs informáci-

ójuk.

A Gondozási Központban egy beteg mun-

katárs van. Az étkeztetést egyre többen 

igénylik, egyelőre még bírják a megnöve-

kedett munkaterhet, de előfordul, hogy a 

megszokottakhoz képest később szállítják 

az ételeket, ezért megértést kérnek a ka-

pacitásuk határán dolgozó munkatársak. A 

COVID-fertőzések miatt bezárt II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnak 

szánt uzsonnacsomagokat a Városi Szol-

gáltató Nonprofit Zrt. a Gondozási Köz-

pontba juttatta el, amit boldogan fogadott 

az intézmény: az ételből nagyobb mennyi-

séget a Hajléktalanszállónak adtak át, a 

többit a Gondozási Központban az idősek 

reggeliztetésére használták fel.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-

tóságtól a Hajléktalanszálló munkatársai 

számára küldött COVID-tesztek megér-

keztek: a dr. Szoltsányi Gábor háziorvos 

által levette minták eredménye valameny-

nyi munkatársnál negatív lett. A teszteket 

munkakörönkénti igényfelmérés alapján 

küldi ki a Főigazgatóság, a védőnők igény-

lését már bekérték, de válasz még nem 

érkezett. A szociális alapellátásban dolgo-

zóknál a HOPT jelentése szerint az igény-

felmérés még nem történt meg.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

olvasótermét ózongenerátorral fertőtle-

nítették. Két munkatárs van karanténban, 

ők otthonról dolgoznak. A tervek szerint 

rövidesen meghirdetik a könyvek házhoz 

szállítását is, így segítve azoknak az olva-

sóknak, akik nem tudják átvenni a kijelölt 

napokon a könyvtár előtt a megrendelésük 

nyomán összeállított csomagot.

A Városi Szolgáltató NZrt. (VSZ) közét-

keztetési szolgáltatásánál a több osztályt 

érintő online oktatás miatt jelentősen 

csökkent a közétkeztetést igénylők szá-

ma. A koronavírusos megbetegedés után 

visszatérő dolgozóit a VSZ a Helyi Opera-

tív Törzs rendelkezése alapján teszteli, és 

csak az állhat munkába, akinek negatív a 

teszteredménye.

A V8 Uszoda és Szabadidőközpont új 

ügyvezetője, Dr. Juhász László december 

1-jén kezdi meg a munkát. Az országos 

tisztifőorvos ajánlása és a beérkezett ké-

relem alapján vizsgálják, hogy tudnának 

gyógyúszási lehetőséget biztosítani a V8-

ban.

kArÁCsONYi ADOMÁNYGYŰJtés Az ün-

nep közeledtével az idén is számos jóté-

konysági akciót kezdeményeztek szent-

endrei civil és egyházi közösségek. A 

koronavírus-járvány miatt sok, egyébként 

is hátrányos helyzetű család került még 

nehezebb helyzetbe – gondoljon rájuk, és 

ha teheti, segítsen Ön is a rászoruló csa-

ládoknak!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a 

SPAR közös akciójában, a 200 vagy 500 fo-

rintos, vonalkóddal ellátott kártya megvá-

sárlásával a legszegényebbeket segíthetik 

a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. A 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti In-

tézmény (Szentlászlói út 89.; telefonszám: 

26/312-605, 26/400-172) a rászoruló csalá-

doknak, gyerekeknek jó minőségű ruhákat, 

játékokat és tartós élelmiszereket gyűjt. 

Több tízezer, nélkülözésben élő gyermek 

továbbra is kizárólag a Cipősdoboz Akci-

ónak köszönhetően kap meglepetést az 

ünnepek alkalmából. Gyűjtőpontok a vá-

rosban: Offline Center (Ady Endre út 6/b) 

és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 

(Pátriárka utca 7.) – információ a 20/352-

5357-es telefonszámon kérhető.

Az országos MikulásGyár adománygyűjté-

séhez is csatlakozhatunk Szentendrén, az 

adományok a Castrum Centerben adhatók 

le a nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 

07:30–19:00, szombatonként 08:30–12:30 

óráig. Adományosztás ugyanitt december 

18-án, pénteken délután egy és hat között.

A városrészi összefogás szép példája a 

Pannóniatelep-körzetben található Haj-

léktalanszálló támogatására a helyi közös-

ség körében meghirdetett akció, melyről 

részleteket lapunk 17. oldalán találnak. A 

szentendrei hátterű adományozási akci-

ókról alapos összeállítás olvasható a vá-

ros honlapján: a szentendre.hu/karacso-

nyi-adomanygyujtes-szentendren/ címen.

JÖvőre MeGkezDőDhet CsAPADék-

víz-elvezetés kOrszerŰsítése A Bel-

vÁrOsBAN Régóta húzódó, megoldatlan 

probléma Szentendrén, hogy az egyesített 

szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rend-

szer annyira elavult, hogy a nagyobb eső-

zések során a csatorna tartalma elönti az 

utcákat, az épületeket. A turisztikai szem-

pontból hátrányos, egészségügyileg is koc-

kázatokat rejtő helyzet felszámolására 2019 

őszén, majd 2020. januárban közbeszerzési 

pályázatot írt ki a város: első alkalommal 

egy cég sem adott be pályázatot, míg a 

második eljárásban a város fedezethiánya 

volt az oka az eredménytelenségnek, mivel 

a legolcsóbb pályázati ajánlat is közel 900 

millió forintos volt. Ezek után 2020 szep-

temberében az önkormányzat ismét kiírta 

a közbeszerzési eljárást: a legkedvezőbb 

árajánlat ez alkalommal – feltehetően a 

gazdasági helyzet és a műszaki tartalom-

csökkentés miatt – bruttó 681 639 698 Ft 

volt. Fülöp Zsolt a képviselő-testület tag-

jaival konzultálva november 26-án úgy 

döntött: a közbeszerzést eredményesnek 

nyilvánítja. Az ismert, forráshiányos helyzet 

Fotó: Bellai László
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miatt ez nagy terhet ró a 2021-es városi költ-

ségvetésre, de a beruházással egy fontos 

közcél valósulhat meg, és nem mellesleg, 

így elkerülhető volt, hogy Szentendre el-

veszítse azt a 300 millió forintos összeget, 

amit korábban erre a célra nyert el. A hiány-

zó forrás, hozzávetőleg 381 millió Ft, amit in-

gatlaneladásból, illetve kormányengedély-

hez kötött, hosszú lejáratú hitelfelvétellel 

tud csak biztosítani az önkormányzat. Az 

eredményessé nyilvánítás mellett szólt az 

is – indokolták a döntést –, hogy egy ismert, 

tőkeerős kivitelező cég, a legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó Colas Alterra Építőipari 

Zrt. fogja várhatóan ha tár idő re, megfelelő 

minőségben megvalósítani a beruházást.

eGYÜttMŰkÖDésre készÜl A MAGYAr 

kÖzÚttAl A szeNteNDrei ÖNkOr-

MÁNYzAt Mint arról előző számában a 

SzeVi is beszámolt, az országos útfelújí-

tási programban 4,5 milliárd forintos be-

ruházás indulhat a 11-es számú főút Buda-

pest-Esztergom-Tát szakaszán. A hivatalos 

bejelentés szerint a volt orosz laktanyától 

a Határcsárdáig mintegy hét kilométernyi 

útszakaszt hoz rendbe a magyar állam 

Szentendrén. A városvezetésnek kiemelt 

célja, hogy segítse az állami szervek ké-

szülő terveit a város által készíttetett ha-

tástanulmánnyal, közlekedéstechnikai ja-

vaslatokkal – olvasható a „Számolj velünk 

–11-es!” projekt városi honlapon elérhető 

összefoglalójában. Szegedi István tanács-

nok, képviselő, aki nagy részt vállalt a kuta-

tásból, hangsúlyozta: „Nagyon fontos most 

becsatlakozni a kivitelezés előkészítésébe, 

lévén a forgalmi modell és a probléma-

térkép az itt élők személyes tapasztalatai 

alapján készült el. Most indul a közbeszer-

zés, a 11-es út felújításának kivitelező cége 

még nincs kiválasztva. Elképzeléseinket 

most kell eljuttatni a beruházóknak.”

A 11-es főút Szentendrén átmenő szaka-

szának modellezésén alapuló forgalmi 

hatástanulmány elkészítésével az ön-

kormányzat a pályázat útján kiválasztott 

InnoQualea Kft.-t bízta meg. A hivatal tá-

jékoztatása szerint a teljes tanulmány el-

végzése összesen 12 647 600 forintba ke-

rült, a közösségi adatgyűjtést a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(BME) pályázati keretből finanszírozta, azaz 

a kutatásnak ez a szakasza költségmentes 

volt a város számára.

ODAítélték A 2020. évi BArCsAY-DíJA-

KAT A szentendrei székhelyű Barcsay Jenő 

Képzőművészeti Alapítvány kuratóriuma 

megtartotta ülését, amelyen elbírálták a 

Barcsay-díj elnyerésére idén benyújtott 

pályázatokat. A testület (Aknay János Kos-

suth-díjas festőművész, Bereznai Péter és 

Baksai József Munkácsy-díjas festőművé-

szek, Kónya Ferenc alapító, kuratóriumi tag 

és Feledy Balázs művészeti író, a kuratóri-

um elnökének) egyhangú döntése alapján 

három fiatal művész nyerte el a 2020. évi 

Barcsay-díjat: Cservenka Edit festőmű-

vész, Fekete Szilvia festőművész és Kár-

mán Dániel képzőművész. A díjjal oklevél, 

a Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész 

által készített Barcsay-érem, pénzjutalom, 

valamint könyvajándék jár. A díjazottak 

hagyományosan Barcsay Jenő január 14-

ei születésnapjához időzítve rendezhetik 

meg bemutatkozó kiállításukat Szentend-

rén. A járványra tekintettel azonban ez a 

Szentendrei dalmátok nyomában

Programokban és ígéretes kezdeménye-

zésekben gazdag időszakot tudhat maga 

mögött a Szentendrei Horvát Nemzetisé-

gi Önkormányzat.

A magukat dalmátoknak valló csoport 

ősei – más nemzetiségekkel, szerbekkel, 

bolgárokkal, cincárokkal együtt – több 

mint háromszáz éve érkeztek Szent-

endrére. Letelepedésüktől 

a Szamárhegyen éltek, több-

ségük szőlőműveléssel és 

borkészítéssel foglalkozott. 

Jeles tárgyi emléke ennek a 

korszaknak az az 1885-ben 

készült faragott fa céhláda – 

az úgynevezett Dalmát-láda 

–, amelyben a bratovstina, a 

dalmát közösség névsorait 

és pénzét őrizték egykor, és 

amely a Ferenczy Múzeumi 

Centrum helytörténeti kiál-

lításán is kitüntetett helyet 

kapott.

A 19. század végi filoxéravész pusztító 

hatására a közösség anyagi biztonsága 

megrendült és idővel nemzeti kötődé-

seik is meggyengültek. A szentendrei 

dalmátok múltját mintegy negyedszá-

zada kutató Benkovits György, a nem-

zetiségi önkormányzat elnökének becs-

lése szerint családi leszármazás szerint 

420 dalmát származású ember él ma a 

városban – a legutóbbi nemzetiségi vá-

lasztáson közülük 83-an regisztrálták 

magukat horvát nemzetiségűként. Egy-

re kevesebben beszélik anyanyelvüket, 

ismerik és tartják szokásaikat, ünnepe-

iket. A Szentendrei Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat célja, hogy összetartsa 

ezt a nagy múltú közösséget, értékei-

ket megőrizze és közvetítse. Ennek 

jegyében több tematikus városnéző 

sétát szerveztek az ősszel, melynek kö-

szönhetően emlékhelyeikkel, kulturális 

és gasztronómiai hagyományaikkal az 

óbudai, a kecskeméti, majd a kalocsai 

horvátok is megismerkedhettek.

Legnagyobb ünnepüket az Ivan dant, a 

város plébánia templomának búcsúját, 

Keresztelő Szent János ünnepén tartják. 

December elején ennek támogatására is 

pályázatot nyújtottak be a Bethlen Gábor 

Alapkezelőhöz. Az elnyert összeggel re-

ményeik szerint Szent Iván éjjelén (2021. 

június 26-án), méltó városi ünnepség ke-

retében újra „ezer mécses fénye köszönti 

Szentendrét”. Ennek megvalósításához a 

városi önkormányzat anyagi segítségére 

is számítanak.

A pályázati támogatás jelentős hozzá-

járulás lehetne a korabeli Európa egyik 

legünnepeltebb operaéne-

kese – az 1824-ben Szent-

endrén, a Barcsay Múzeum-

nak otthon adó épületben 

született – Stéger Ferenc 

(Franjo Štažić) alakját megi-

déző emléknap és tudomá-

nyos konferencia megszer-

vezéséhez is.

A városházával szemben, a 

Rákóczi Ferenc utca 2. szám 

alatt áll az a középkori alapú 

épület, amelyben az illír és 

latin nyelven oktató Schola 

Trivialis, az első szentendrei 

iskola működött. Sokáig Népművésze-

tek Háza volt, de közel tíz éve üresen áll. 

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatának kiemelt törekvése 

– tudtuk meg Benkovits Györgytől – az 

épület felújításához és működtetésé-

hez szükséges költségek előteremtése, 

melynek érdekében a háttértárgyaláso-

kat megkezdték és hamarosan kampányt 

is indítanak.

-bl-

Fotó: Ferenczy Múzeumi Centrum
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menetrend módosult. A jelenlegi tervek 

szerint a díjátadási ünnepségre és a tavalyi 

díjazottakkal közös kiállítás megnyitására 

a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésé-

ben 2021. április elején kerül sor.

70 éves A MUsiCA BeAtA kÓrUs No-

vemberben ünnepelte hetvenedik szüle-

tésnapját a szentendrei Musica Beata ve-

gyeskar. Alapítója Kovács Lajos karnagy 

volt, halála után lánya, Wolfné Kovács 

Zsuzsanna vezette az énekkart, melynek 

ma is hűséges, segítő karnagya. A művé-

szeti vezetést 2011 szeptemberében adta 

át Bokorné Forró Ágnesnek, aki éveken át 

másodkarnagyként dolgozott mellette. A 

taglétszám 50 és 60 között van. Többségük 

Szentendrén él, de Békásmegyertől Vácig 

a környező településekről, városokból is 

többen érkeznek a heti egyszeri kóruspró-

bára. Az énekesek között van egyebek 

mellett tanuló, pedagógus, nyugdíjas, 

vállalkozó, orvos és gyógyszerész is.

Rendszeres fellépői a városi rendezvények-

nek, a testvérkórusok által szervezett talál-

kozóknak. Az Új Szentendrei Kamarazene-

karral közös hagyományos nagy koncertjeik 

a virágvasárnapi és adventi hangverseny 

már több évtizede – utóbbi az idén decem-

ber 12-én este héttől a Szentendrei Kultu-

rális Központ YouTube-csatornáján lesz 

hallható. Olyan jelentős, oratórikus műve-

ket szólaltattak meg, mint Mozart Requiem, 

Gounod C-dúr mise, Pergolesi Stabat Ma-

ter, Vivaldi Gloria, Mozart: D-dúr mise vagy 

Bach 38. és 62. kantátája. Az ünnepi alkal-

makon neves karmesterek, Virágh András, 

Gaál Tamás, Medveczky Ádám és Dr. Kamp 

Salamon vezényelték a kórust. Két alkalom-

mal felléptek a bécsi városházán rendezett 

adventi nemzetközi kórustalálkozón is.

Az OrszÁGOs főÁllAtOrvOs elreN-

Delte A BArOMfik zÁrtAN tArtÁsÁt A 

közelmúltban több európai országban is 

azonosították, elsősorban vadmadarakban, 

a magas patogenitású (azaz betegség-oko-

zó képességű) madárinfluenza vírus jelen-

létét. A vándorló vadmadarak vonulási út-

vonalai hazánkat is érintik, ezért dr. Bognár 

Lajos országos főállatorvos azonnali ha-

tállyal, országszerte elrendelte a baromfik 

kötelező zártan tartását. A madárinfluenza 

vírus jelenleg főként vadmadarakban van 

jelen, de az elmúlt hetekben tenyésztett 

szárnyasállományokban is okozott már 

megbetegedést a határainkon túl – hívták 

fel a lakosság figyelmét. Nyomatékosan 

kérve a gazdákat és tenyésztőket a fele-

lős állattartói magatartásra, valamint a 

járványvédelmi előírások teljes körű betar-

tására. Ideértve különösen az alábbiakat:

• A baromfikat fedett, lehetőleg oldalról is 

zárt helyen kell etetni, itatni. A takarmányt 

zárt, fedett helyen kell tárolni. Az alom tá-

rolását lehetőleg fedett, zárt helyen vagy 

fóliával letakarva kell biztosítani. Ezzel a 

szárnyasok és a vadon élő madarak érint-

kezését lehetőség szerint ki kell zárni.

• Az állatok megbetegedését, illetve an-

nak akár a legcsekélyebb gyanúját azon-

nal be kell jelenteni az állategészségügyi 

szolgálatnak. Amennyiben ezt az állattartó 

nem teszi meg, kizárják az állami kárta-

lanításból.

A Szeretetlánc tovább él!

Se a koronavírus, se a határzár, se az esti 

kijárási tilalom nem tudta megszakítani 

azt a Szeretetláncot, amit évek óta épí-

tünk a moldvai magyar testvéreink és 

az anyaország között. A Keresztszülők 

a Moldvai Csángómagyarokért Egyesü-

let idén is lázasan készült a karácsonyi 

csomaggyűjtésre, s bár talán egy kicsit 

nehezebben, szerényebben, de nem ma-

radt el ajándékozás.

Sok-sok éve már, hogy a Szentendrei Iz-

bégi Általános Iskola aktívan csatlakozik 

ehhez a nemes kezdemé-

nyezéshez. 2020-ban sem 

feledkeztek meg a moldvai 

csángó gyermekekről. Maj-

nekné Horváth Katalin ta-

nárnő vezetésével rengeteg 

ajándékot gyűjtöttek a mold-

vai kisdiákoknak. Hálás kö-

szönet az iskola pedagógu-

sainak, a tanulók szüleinek 

és a diákoknak az adomá-

nyokért, s hogy hozzájárultak 

ahhoz, hogy szebbé tegyék a 

csángó gyermekek karácsonyát. Külön 

elismerés illeti Kertészné Ikvai Enikő taní-

tó nénit és osztályát, akik a legaktívabban 

részt vettek a csomaggyűjtésben.

Adni valóban jó és nemes dolog, nem 

lehet elég fiatalon megtanulni azt, hogy 

azokon segíteni, akik kevésbé szerencsé-

sek, mint mi, valahol egy kicsit köteles-

ségünk is. A szeretetlánc hosszabbodott 

és elért egészen a Tahitótfalui  Pollack 

Mihály  Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolába,  ahol Zakar Ágnes igazgatónő 

vezetésével évek óta támogatnak ben-

nünket. Hozzájuk csatlakozott dr. Sajtos 

Sándor Tahitótfalu Polgármestere is, aki 

szintén fontosnak tartja a határon túli ma-

gyarok segítését. Rengeteg édességet, 

piperecikkeket és iskolaszereket gyűj-

töttek közösen.

Furcsa érzés volt belépni ebbe szép, 

tiszta, rendezett iskolába, ahol minden 

gyermek maszkot viselt, csak a szemü-

ket láttam, de az tele volt boldogsággal 

és sugárzott az ajándékozás örömétől, 

pedig közülük jó néhányan biztosan azt 

sem tudták, hogy hol laknak a moldvai 

csángók, vagy hogy egyáltalán kik is ők, 

de ez mit sem változtatott azon, hogy se-

gíteni akartak, ők már megértették ennek 

a jelentését.

Nemcsak az iskolák csatlakoztak a prog-

ramhoz, hanem Szentendre Nemzetközi 

Kapcsolatainak Egyesülete is. Ez a civil 

szervezet szintén minden évben részt 

vesz az adományozásban. 

Természetesen a fő támogató a Ke-

resztszülők a Moldvai Csángómagyaro-

kért Egyesület volt, akik minden évben 

táborokat és kirándulásokat is szervez-

nek a moldvai gyermekeknek. 15 éve 

alakultak azzal a céllal, hogy a moldvai 

csángó gyermekek magyar nyelvű ok-

tatását támogassák. Hiszik és vallják, 

hogy mindenkinek joga van az anya-

nyelvét tanulni, bárhol is él 

ezen a világon, ezért az idén 

a táborozások helyett egy 

nagyobb csomaggyűjtési ak-

ciót szerveztek. Igaz, ez nem 

hasonlítható össze a táborok 

élményével, de legalább egy 

kicsit pótolja azt, és szép 

gazdag karácsonyuk lesz a 

kis csángó diákoknak.

A csángó gyermekek és az 

egyesület nevében szeret-

ném mindenkinek megkö-

szönni a segítségét! Több száz csángó 

gyermeknek varázsoltunk mosolyt az 

arcára, s talán bennünket is megtanított 

arra, hogy jobban értékeljük a minden-

nap apró örömeit.

Ezzel a gondolattal búcsúzom és kívánok 

mindenkinek békés boldog karácsonyt!

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Szeretettel:

Jolanda Willemse, KEMCSE elnök
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hosszú út a Civil házig – és tovább

Az önszerveződő közösségekkel partneri kapcsolatokra törekvő új városvezetői 

program jegyében a Péter Pál utcában megnyílt a Civil ház. előzményeit, a helyi 

közélet formálásának igényével fellépett csoportok, akciók történetét vendég-

szerzőnk, a kezdeményezők egyike idézi fel.

Az alábbi összefoglalót a Szentendre 

és Vidéke szerkesztőségének felkéré-

sére vállaltam. Előre bocsájtom, hogy 

ez az ismertetés szubjektív, azt tudom 

leírni, amit az alábbi szerveződésekben 

átéltem.

eleven emlékmű szentendre

2015 tavaszán a budapesti Szabadság 

téren már működő Eleven Emlékmű 

mintájára – a műfaj egyik kidolgozója, 

Horváth Balázs (Byron) segítségével 

– Szentendrén is utcai beszélgetése-

ket szerveztünk, körberakott székeken 

ülve, mikrofonnal, hangosítással. Célunk 

a beszélgetésben résztvevő városlakók 

családtörténeteinek kölcsönös meg-

ismerésén keresztül az egymásközti 

bizalom növelése volt. Az első ilyen a 

Szántó Emlék és Zsidó Imaház előtt, a 

holokauszt megemlékezés után az Al-

kotmány utcában volt. A következő ese-

ményen – a közeli Virágok és Kívánságok 

terén – „Hogyan beszélgessünk a holo-

kausztról az iskolában” címmel diákok 

és történelem tanárok vettek részt. Ezt 

követte júniusban ugyanitt a szentend-

rei családtörténetekről kezdeményezett 

beszélgetés. (Bővebben: facebook.com/

elevenemlekmuszentendren/

Nyár végén aztán jött a szentendrei tu-

rulszobor állításával kapcsolatos vita a 

HÉV-aluljáróban és ennek hatására mó-

dosult a fókusz: utcai beszélgetéseink a 

családtörténetektől a szentendrei köz-

élet aktuális ügyei felé fordultak. És ez 

volt az elsődleges oka annak is, hogy a 

nevünk, hosszú vajúdás után Civil Kottá-

ra változott, a fő célt tükrözve: az önkor-

mányzat vegye figyelembe döntéseinél 

a civilek véleményét is.

Civil Kotta

A Civil Kotta első akciója emlékeim sze-

rint azután volt, hogy az önkormányzat 

kulturális cégének akkori vezetőjét 2015 

őszén menesztették, mert kilépett a Ma-

gyar Teátrumi Társaságból. A döntésre 

plakátkampánnyal hívtuk fel a figyelmet, 

ezután nyárig a nyilvános utcai beszél-

getéseinken kulturális, oktatási, város-

fejlesztési témák kerültek napirendre, 

immár új helyszínen, a Dumtsa utca tor-

kolatánál, a Bükkös patak hídjánál lévő 

Szabadság téren.

2016 ősztől a Zúzmara utcában élők 

adótorony-áthelyezéssel szemben 

megfogalmazott álláspontjának meg-

értése, megértetése a városvezetéssel 

és a kommunikáció elősegítése volt 

fontos számunkra. A lakossági ellenál-

lás sikerében – az adótorony nem került 

a Zúzmara utca közelébe – a Civil Kotta 

közreműködése is szerepet játszott. A 

„Dézsmaházi esték” keretében bárki vé-

leményezhette a helyi építési szabályza-

tot, ez bővült ki a Találjuk ki Szentendrét! 

beszélgetés-sorozattá, és ennek zárá-

saként, jelentős látogatottság mellett 

szerveztük meg 2018 márciusában az 

első Civil Expót Szentendrén. Törekvé-

seink folytatója a Közéleti Műhely, mely 

saját meghatározása szerint egy nyil-

vános, mindenki számára látogatható 

eseménysorozat, ami különféle közéle-

ti ügyekkel, problémákkal foglalkozik, 

csoportmunkában megoldási javas-

latokat dolgoz ki és megtervezi a cél 

eléréséhez szükséges cselekvéseket. 

(Bővebben: facebook.com/civilkotta)

Mindenki Szentendréje Csoport

A közélet iránt érdeklődő, korábban nem 

aktív szentendreiek véletlenszerű talál-

kozásából 2018 őszén létrejött közösség 

célja, hogy a közös jövőnket a szentend-

rei polgárokkal együttműködve alakítsa 

ki a városvezetés – semmit rólunk nél-

külünk!

2019 februárjában beszélgetésre hívtuk 

a Szentendrén önkormányzati képviselő 

jelölésre jogosult szervezeteket, hogy 

megismerjük a jelölteket és a kiválasztá-

suk szempontjait. Júniusban 

egy körzetben előválasztást 

is kezdeményeztünk – si-

kertelenül. Szeptemberben 

a Püspökmajori dombon 

az „Ideális Képviselőnő és 

Képviselő” interaktív szob-

rának szabadtéri performan-

ce-ával hívtuk fel a figyelmet 

a választás fontosságára. 

(Bővebben: facebook.com/

mindenkiszentendreje)

Tevékenységünk a 2020. 

januári I. Civil Kerekasztal 

kezdeményezésében csú-

csosodott ki, ahol közel öt-

ven résztvevő, civil szerve-

zetek és érdeklődők egyként 

jelentették ki, hogy kell egy 

HELY, ahol a szentendreiek megbeszél-

hetik közös dolgaikat. A februári II. Civil 

Kerekasztal résztvevői egyéb témák 

megbeszélése mellett eldöntötték, hogy 

a neve: Civil Ház legyen.

A Civil Ház, a Péter Pál utcában, október 

közepére elkészült. Az önkormányzat 

szentendrei bejegyzésű civil szerveze-

tekkel köt használati szerződést – egye-

lőre öttel. Társbérlőként megkezdtük ki-

ala kí ta ni az együttélés szabályait.

Ja és!

Szentendre az 1970-es, 80-as, 90-es 

években – a művészettörténészek sze-

rint – a „dadafolytatók” magyarországi 

centruma volt. Elképzelhető, hogy a Ci-

vil Házból kiinduló szentendrei közéleti 

akciók kiváltanak valamilyen művészeti 

reflexiót?

Vajda János

(A szerző az Eleven Emlékmű Szentendre, 

a Civil Kotta és a Mindenki Szentendréje 

Csoport egyik alapítója)



12
—

V
Á

R
O

S

„Én a darabot, Szentendrét szeretem”

A szentendrei Fidesz-frakció sokáig elzárkózott a SzeVi-interjú elől. Az év 
végéhez közeledve azonban Laárné Szaniszló Éva frakcióvezető igent mondott 
a felkérésre, bevallása szerint azért, hogy beszámolhasson a munkájukról, és 
beszéljen arról, miben tudnak Szentendre és a városvezetés segítségére lenni.

tősgyökeres szentendreiként milyen em-

lékei vannak a városról?

Az egyik első gyerekkori emlékem, hogy 

néha mentővel megyünk az oviba, ugyanis 

az Ady Endre utcában laktunk, közel volt 

a mentőállomás, s mert apukámat olyan 

sokan ismerték és szerették, ha a buszme-

gállóban észrevettek, levittek bennünket 

a Vasúti villasori óvodába. A belvárosban 

is otthonosan mozogtunk, kedvencem a 

Lola cukrászda volt, ahová hátra is bejár-

hattam, és mindig kaptam egy fagyit. Mi-

után nagyszájú, fiús kislány voltam, Lola 

néni fia, Csehi Lajosnak hívott.

A zene gyerekkorom óta elkísér, furulyán 

kezdtem el tanulni, az első tanárom Bor-

bély Mihály volt, később pedig Ásztai Kati 

néni tanított fuvolázni. Külön rektori enge-

déllyel már az egyetem alatt is tanítottam 

a XII. kerületben, de a diplomám meg-

szerzését követően Szentendrére jöttem, 

és azóta is itt tanítok, a Vujicsics Tihamér 

Zeneiskolában.

A férjemmel is Szentendrén ismerkedtem 

meg, ugyanis gyerekként egy fúvósze-

nekarban játszottunk. Nyolc évig éltünk 

Leányfalun, majd, amikor a harmadik 

gyerekünk, a ma már 12 éves Janka meg-

született, úgy döntöttünk, elég volt a sok 

ingázásból. Gyerekkori álmom vált valóra 

azzal, hogy tizenkét éve, Szentendre bel-

városába költözhettünk.

Mikor fordult a politika felé?

Ez inkább fordítva történt – a politika talált 

meg engem. Mi mindig is lokálpatrióták 

voltunk, de párttagok sosem, viszont az 

előző városvezetés tagjaiból néhányan a 

barátaink voltak. Egy nap azt mondták, 

most már „ne szórakozzunk”, ugyanazo-

kért az ügyekért dolgozunk, ugyanazok-

ban a dolgokban hiszünk, lépjünk be mi 

is a Fideszbe… A tavalyi választások előtt 

pedig megkerestek, hogy csatlakozzak a 

csapathoz, és induljak képviselőként.

egyértelmű volt, hogy igent mond?

Én világéletemben képviseltem valamit 

– óvodásként, kisiskolásként, később az 

egyetemen, majd az életben anyaként, 

feleségként is. Felnőttként az élet szere-

peket kínál fel, amit vagy elfogadsz, vagy 

nem, a döntés egyedül a tiéd. Tetszett a 

feladat, mert kihívást láttam benne. Olyan 

ember vagyok, akinek hatalmas a munka-

tűrő képessége, ráadásul szeretek új dol-

gokat tanulni, legutóbb például andragó-

giáról, vagyis a felnőttképzésről a Milton 

Friedman Egyetemen. Eddigi életemben 

arra törekedtem, hogy minden körülmény 

közt hangot adjak az igazságnak, de ettől 

az új kihívástól sokan féltettek, mondván, 

a művész, pedagógus világtól elég távol 

áll. Ez igaz, de úgy gondolom, mindkettő 

kulcsa az empátia, illetve az, hogy érezzük, 

mi az, ami számít és mi az, ami nem. És 

bár első ránézésre zárkózottnak tűnök, de 

mindig én voltam az, akit, ha megkerestek 

egy üggyel, akkor azt tűzön-vízen átvit-

tem… És ez az, amiért nagyon haragszanak 

mostanság rám, hogy túl sok közérdekű 

adatszolgáltatási kérelmet terjesztek a vá-

rosvezetés felé, holott az az igazság, hogy 

ezek mögött számtalan esetben szentend-

rei lakosok, civilek kérdései állnak, ame-

lyeket én „csupán” képviselek.

Tapasztalatai szerint melyek azok az 

ügyek, amelyek leginkább foglalkoztat-

ják a lakosságot?

Leginkább azt szeretnék tudni – függetle-

nül attól, hogy kire szavaztak –, hogy mire 

költi a városvezetés a befizetett adópénzü-

ket, illetve azt, hogy mennyire tartották be 

az ígéreteiket. Én egyébként változatlanul 

azt gondolom, hogy az Ábrányi Emil Prog-

rammal túlvállalták magukat.

Nem lehet ezt megengedőbben megí-

télni akkor, ha figyelembe vesszük a nem 

várt járványt?

Természetesen vannak olyan területek, 

ahol igen, de voltak olyanok is, amelyek 

nem függnek pénzügyi forrásoktól.

Például?

Például az „Üvegváros”-ra tett ígéret. Egy-

részt, ha felkerült valami a weboldalra, 

nem mindig volt jogszerű az anonimizálás 

módja, másrészt mind a mai napig vannak 

olyan szerződések, adatok, információk, 

amelyeket hiába keresek. Szerettem volna 

a CYEB-ügyben eljáró ügyvédi iroda szer-

ződését már júliusban látni, vagy például 

a Számolj velünk 11-es! projektre költött 

pénz tételes bemutatását. Ha viszont rá-

kérdezek, rendre csak a visszamutogatást 

kapom válaszul, holott azt gondolom, ne-

kem nem abból a szempontból kell megí-

télnem a jelenlegi vezetés munkáját, hogy 

azt miként látta el a korábbi… 2019. októ-

ber 14-én arra esküdtem fel, hogy legjobb 

tudásom szerint a várost és annak lakóit 

képviselem.

Van-e munkakapcsolata Hadházy Sán-

dorral, a környék országgyűlési képvise-

lőjével, vagy más országos kormánypárti 

politikussal?

Természetesen, és közülük Vitályos Esz-

tert, európai uniós fejlesztéspolitikáért 

felelős államtitkár asszonyt szeretném ki-

emelni. Őt nevezte ki Orbán Viktor minisz-

terelnök úr 2020. november 19-ei nappal a 

Pest megyei 3. számú országgyűlési egyé-

ni választókerület elnökének. Jó szemé-

lyes kapcsolatot ápolok vele, olyannyira, 

hogy az egyeztetéseink során igyekszem 

Szentendréért lobbizni.

Friss hír (az interjú november 17-én készült 

– a szerk.), hogy a kormány 4,5 milliárd 

forintnyi támogatásról döntött a 11-es út 

felújítására. Ezt a projektet egy hároméves 

munka előzte meg, ezért fontosnak tar-

tom, hogy – a Számolj velünk 11-es! projekt 

eredményeivel együtt – az előző városve-

zetés idején elkészült terveket, javaslato-

kat megkapja a Magyar Közút például a 

Rózsa és az Egres utcai csomópontok át-

Laárné Szaniszló Éva | Fotó: Medveczki Tamás
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építéséről, vagy arról, hogy legyen zebra a 

HÉV végállomásnál, és hogy helyezzenek 

el lámpákat a Telep utcában. A kormány 

kezdeményezni fog a tárgyban lakossági 

konzultációt is, a frakciónk pedig szeretne 

ebben feladatot vállalni, melynek kereté-

ben mind a lakosok, mind a civil szerve-

zetek véleményeit összegyűjtenénk, majd 

becsatornáznánk a döntéshozók felé.

Különösen fontos kérdés ma Szentendrén 

a kereskedőház és a templomdomb fel-

újítása. ebben tudott közbenjárni?

A képviselő-testület (beleértve a mi frak-

ciónkat is) elfogadta, hogy turisztikai kon-

cepció elkészítése szükséges ahhoz, hogy a 

pénzekről dönteni jogosult Magyar Turiszti-

kai Ügynökség (MTÜ) megítélhesse a szük-

séges forrásokat. Hozzáteszem, mi a döntést 

megelőző hónapban már szorgalmaztuk a 

koncepció elkészítését, mert láttuk, hogy 

anélkül a városnak nem lesz esélye meg-

szerezni a pénzeket ezekre a beruházásokra. 

Akkor leszavaztak bennünket, pedig olyan 

ez, mint az üzleti életben – egy szervezet 

teljes menedzsmentcseréje esetén, joggal 

várja el a befektető, hogy az új vezetés víziót, 

terveket és ütemezést mutasson be ahhoz, 

hogy el tudja dönteni, kívánja-e továbbra is 

támogatni a cég működését.

Mi a véleménye arról az általános véleke-

désről, hogy a kormány bünteti az ellen-

zéki városvezetéseket?

Erre azt tudom mondani, hogy lásd 11-es 

út, itt van 4,5 milliárd forint. De ott volt a 

hídprojekt is, ahol szintén elköltésre várt 

többmilliárd forint, továbbá változatlanul

megvan a belvárosi csapadékvíz elveze-

tésére az anyagi fedezet. És azzal sem 

értek egyet, amikor egyoldalúan csak 

az „elvonásokat” emlegetjük, ugyanis a 

kormány a járvány miatt jelenleg átcso-

portosítja a forrásokat, ugyanazokat a té-

teleket vonja el minden önkormányzattól, 

függetlenül attól, hogy az ellenzéki vagy 

kormánypárti.

hogyan működik a frakciójuk, van-e önök 

közt munkamegosztás?

Természetesen van munkamegosztás. 

Ketten korábban is képviselők voltak, leg-

tapasztaltabb közülünk Zakar Ágnes, aki 

csaknem tizenhét évig volt körzeti képvi-

selő 2002 óta. Boda Anikó öt évig végez-

te ezt a munkát – őket mind a mai napig 

megkeresik a korábbi körzeteik polgárai, 

és ezekben az ügyekben kivétel nélkül el 

is szoktak járni. Anikó szokta mondani, s 

ezzel mindannyian egyet is értünk, hogy 

„a mi főnökeink a szavazók, a megbízást 

öt évre kaptuk.” A frakció nevében én fe-

lelek a kommunikációért, de a háttérben 

Ági, aki szeret kiállni a „jó ügyekért”, renge-

teget segít. Ahogy a Fidesz elnöksége is, 

amely mellett természetesen működik egy 

szakértői stáb. Mindannyian átnézzük az 

anyagokat, előterjesztéseket, amelyekről 

véleményt nyilvánítunk, ha nem így ten-

nénk, akkor a képviselő-testület elfogadta 

volna Budapest XII. kerületi klímastratégi-

áját mint Szentendrére írt szakértői mun-

kát. Mind a mai napig nagyon sajnálom, 

hogy ez megtörténhetett a városunkban. A 

V8 ügyvezetői pályázatokat is becsülettel 

átolvastuk, bizonyos prioritások mentén 

osztályoztuk őket, majd úgy döntöttünk, 

hogy tartózkodni fogunk.

hogyan értékelik az eredményt?

Az érvényes pályázatok alapján csak né-

hány jelöltet találtunk igazán alkalmasnak, 

benne volt a kiválasztott pályázó is, akinek 

ezúton kívánunk sok sikert a munkájához.

De visszatérve a frakciónkra, szeretném 

elmondani, hogy szeretek Kissné Györgyi-

kével is együtt dolgozni, mert ő képviseli 

köztünk azt a fajta gondolkodásmódot, 

amit „a nép hangjának” szokás nevezni, a 

végtelen szakmai vagy politikusi eszme-

futtatásokba a józanságot, az egyszerű 

bölcsességet emeli be.

Mindezeken túl részt veszünk a városi 

eseményeken, például az FMC megnyi-

tóin, illetve igyekszünk jelen lenni a városi 

körforgásban, ami nagyon nehéz, mert mi 

sem látunk többet, mint egy szentendrei 

lakos, aki szintén megtalálja a testületi 

előterjesztéseket a neten. Mint képvi-

selők nem vagyunk jogosultak arra sem, 

hogy közvetlenül tegyünk fel kérdéseket 

az irodai dolgozóknak, kizárólag a jegyzőn 

keresztül, ő viszont a legtöbb esetben él a 

törvény biztosította 30 napos válaszadási 

határidővel, holott addigra sok ügy elveszti 

az aktualitását.

Mi kellene ahhoz, hogy ez ne így legyen?

Szerintem a jelenlegi városvezetés az első 

pillanatban hibát követett el azzal, hogy 

a városháza hivatalnokait nekünk nem 

mutatta be. Mind a mai napig nem lettünk 

protokoll szerint bemutatva sem a jegy-

zőnek, sem a kommunikációs vezetőnek, 

és az éppen aktuális tanácsadónak sem. 

Megtisztelhették volna a frakciónkat azzal, 

ha ezt megteszik, már csak azért is, mert 

egy bemutatással legalább a látszatát 

megteremtik annak, hogy mi együtt dol-

gozunk, egy csapatban, egy közös cél ér-

dekében. Emlékszem, a választások után 

a polgármester úr összehívott bennünket, 

és megkérdezte, ki, hogyan éli meg ezt a 

pillanatot. Én akkor egy zenei hasonlattal 

válaszoltam, és azt mondtam: olyan volt, 

amikor képviselőjelölt lettem, mint amikor 

egy szóló hangszeres elmegy és részt vesz 

egy próbajátékon egy általa kedvelt zene-

karnál és karmesternél. Sikeres felvételt 

nyer, majd a nyári szünet után bemegy a 

próbára, ahol nem találja az ő karmesterét, 

sőt, a zenekar is tele van idegen arcokkal, 

csupán a szólamában ül néhány ismerős. 

Ám én ezt nem veszteségként éltem meg, 

mert zenész vagyok, akinek alapvetően 

muzsikálnia kell, és vállalom, hogy öt éven 

át az előttem lévő kottából becsülettel fo-

gok játszani. És bár nem esik jól, hogy nem 

az általam kedvelt karmester vezényel, de 

én a darabot, Szentendrét szeretem. Ezen 

a megbeszélésen azt is elmondtam, hogy 

szeretném ezt az új környezetet egy csa-

patként megélni, ám ez mind a mai napig 

nem történt meg.

szűcs katalin a november 4-i lapszá-

munkban adott interjúban azt mondta, 

„úgy éreztem, hogy egy ponton a fi-

desz taktikát váltott”, mert eleinte vol-

tak konstruktív javaslataik, de egy jó pár 

hónapja ilyeneket nem hall, és „nem az a 

baj, hogy apró részletekbe menően is el-

lenőrizni akarják az önkormányzat műkö-

dését”, hanem az, hogy mindezt sokszor 

„hamis információkra alapozva teszik”. 

Azt is mondja, „szemmel láthatóan nyílt 

harcot hirdettek meg”…

Ami a kérdésfeltevéseinket illeti, azt tudom 

elmondani, hogy csak akkor kérdezünk, ha 

úgy érezzük, valami nem stimmel. Hogy 

hamis lenne az információ, az mindig csak 

utólag derülhet ki. Nem emlékszem olyan-

ra, hogy nyílt harcot hirdettem volna meg, 

nem tudom képviselőtársamnak honnan 

van ilyen jellegű információja. Úgy gondo-

lom viszont, hogy a legapróbb részletekbe 

menő ellenőrzési folyamatot magának a 

városvezetésnek kellene folytatnia. Óriási 

hibának gondolom, hogy Fülöp Zsolt, aki 

évek óta készült arra, hogy egy nap polgár-

Zakar Ágnes, Kiss Károlyné, Laárné Szaniszló Éva, Boda Anikó | Fotó: Medveczki Tamás



mester lehessen, miért nem tud dönteni? 

Sokkal határozottabbnak kellene lennie, 

és felelősségteljesen döntenie kellene. 

Sokszor tapasztaltam azt, hogy feltettem 

egy kérdést, amire a hivatal a válaszát a 

közösségi oldalára is kitette – szerintem 

egyszerűen nem kellene megvárni, hogy 

kérdezzek.

tud példát mondani?

Például a maszkmizéria. Ha a kormány 

felhatalmazást ad a tízezer fő feletti te-

lepülések polgármestereinek, hogy 

meghatározza az érintett közterületeket, 

akkor miért kell napoknak eltelnie, hogy 

egyértelművé váljon, hol kell maszkot 

hordanunk? Vagy például a könyvtár be-

zárása – először azt kommunikálták, hogy 

sajnos mostantól nem látogatható, majd 

kiderült, hogy a lényegi kérdést, tudniillik a 

kölcsönzést, a PMK mégiscsak megoldja. 

Vagy ott a V8 ügyvezetői pályázat ered-

ményének kihirdetése. Azt gondolom, 

ha szerdára van meghirdetve a testületi 

ülés, akkor nem várok egy éjszakát sem 

(nemhogy két napot) a tájékoztatás meg-

adásával. Nem, ilyen nincs! Ha én lennék 

a polgármester, és eldöntöttem, hogy dr. 

Juhász László lesz a vezető, akkor arról hírt 

adok. Már csak azért is, mert a halogatás-

sal csak azt a látszatot keltem, hogy nem 

tudok dönteni. Nem beszélve arról, hogy 

mindez sem a lakossággal, sem a pályá-

zókkal szemben nem korrekt. Lehet, hogy 

látszólag mindez nem tűnik annyira eget 

rengetőnek, de én akkor is azt gondolom, 

hogy egy város vezetése kőkemény fel-

adat, ahol a tájékoztatási kötelezettség 

nem egy elhanyagolható, félvállról vehe-

tő feladat.

Mit tenne ön másképp?

Egy sokkal jobb szakértői csapatot raknék 

össze! A kommunikáció jelenleg a legy-

gyengébb láncszeme a városvezetésnek. 

Azt nem értik, hogy a tájékoztatásban nem 

léteznek olyan színátmenetek, mint a lila, 

vagy a rózsaszín… Egy harmincezres vá-

rosról, közel 9 milliárdos óriásvállalatról 

beszélünk, és a polgármesternek fel kell 

tudnia mérni, hogy mihez ért, és mihez 

nem. Ez utóbbi területen pedig vegye kö-

rül magát a legmegfelelőbb emberekkel. 

Szerintem feleslegesen megy el arra az 

energia, hogy az én Facebook-oldalamat 

figyelik. Erre kár pénzt fizetni bárkinek is, 

inkább fizessék meg a pontos kommuni-

kációt – akkor talán én sem fogok annyit 

kérdezni és posztolni…

elfogadva azt, hogy az ellenzéknek alap-

vető feladata, hogy őrködjön és kritizál-

jon, mik azok a kapcsolódási pontok, ahol 

közreműködni és építeni is tud?

Egyrészt a kérdéseim sokszor hoztak ered-

ményt, pozitív elmozdulást. Például a piac 

esetében, ami a frakció kérésére nyitott 

meg újra a járvány első szakaszában, hi-

szen folyamatosan kértem a jegyző úrtól 

adatszolgáltatást az üzemeltető cégről. 

Nagyon elszomorító volt, hogy legalább ki-

lenc levelet írtam anno, mert a vak is látta, 

hogy valami nincs rendben az üzemelte-

téssel. Nem történtek meg a közüzemi át-

írások, árusok mentek el, a szemetet nem 

vitte el a szolgáltató, végül az áramot is le-

kapcsolták, és mint kiderült, az üzemeltető 

sem fizette meg üzemeltetési díjat. Értem, 

hogy ez utóbbira eleinte moratóriumot ka-

pott a járvány miatti vészhelyzet okán, de ő 

mégis tovább szedte a pénzt az árusoktól… 

A végén kiderült, hogy több millió forintos 

tartozást halmozott fel az önkormányzat és 

az árusok felé.

igen, de erről az árusok nem beszéltek…

Sajnos erről nincs személyes információm, 

hiszen a meghallgatásra nem engedtek 

be. Emlékezzünk rá, a városvezetés min-

dent a legnagyobb rendben talált. Több 

alkalommal is javasoltam, hogy akár ano-

nim formában (pl. egy panaszdoboz útján) 

biztosítsunk nekik lehetőséget, hogy el-

mondják a tapasztalataikat, panaszaikat, 

de csak olyan cinikus válaszokat kaptam 

Pilis Dánieltől, hogy más területeken kelle-

ne az esélyegyenlőséggel foglalkoznom… 

Egyszer egy névtelen levelet találtam a 

postaládámban, amit egy árus írt, ezt to-

vábbítottam a jegyzőnek, aki azt válaszol-

ta, nem köteles névtelen bejelentésekkel 

foglalkozni… Ebben a helyzetben is dönteni 

kellett volna.

visszatérve az eredeti kérdésre, mi az, 

amivel a Fidesz-frakció hozzá tud járulni 

a jó működéshez?

Vitályos Eszter az az ember, aki elköte-

lezett amellett, hogy Szentendre és tér-

sége élhető legyen, dolgozik azon, hogy 

ide pénzek legyen átcsoportosítva (ld. 

Vasvári Óvoda tetőcseréje), sokat beszél 

velem erről, és gyakran kikéri a vélemé-

nyem. Ugyanakkor, mint helyi önkormány-

zati képviselő, én századrangú hatáskörrel 

rendelkezem a források szempontjából. Vi-

szont az igényeket képes vagyok felmér-

ni, így igyekszem minden megkeresést 

figyelembe venni és a megfelelő helyre 

továbbítani.

tud olyan példát mondani az elmúlt év-

ből, amit eredménynek, pozitív változás-

nak tart?

Az első rossz döntés után jó döntés volt, 

hogy a veszélyhelyzet idején újranyitották 

a piacot. Az is, hogy elküldték az üzemelte-

tőt, és a feladatot megtartották városi kéz-

ben. Új és pozitív változás, hogy a képvi-

selő-testületi ülések online is követhetők. 

Elismerésre méltó, ahogyan megoldották 

a járvány alatt az idősek étkeztetését, és az 

operatív törzs működését is hatékonynak 

tartom, amelyen belül elsősorban Jámbor 

Ferenc munkáját szeretném kiemelni.

igaz az, amit az előbb szűcs katalintól 

idéztem, hogy a fidesz egy ponton tak-

tikát váltott?

Alapvetően nem. Én magam egy fordu-

lópontot éltem meg a képviselő-testületi 

munkámban, amikor nyáron polgármes-

ter úrral egyetértve a Fidesz kidolgozott 

egy etikai kódexet, ami arról szólt, hogyan 

próbálunk közösen fordítani az eldurvult 

közbeszéd állapotán. Ezt az anyagot a Fi-

desz szentendrei elnöke, Perneczky Zol-

tán július 31-én megküldte Fülöp Zsolt-

nak és Pilis Dániel alpolgármesternek, 

kérve, hogy ők, és a többi párt képviselői 

is írják azt alá, ám erre végül nem került 

sor. Akkor úgy döntöttem, húzok egy ha-

tárvonalat a politikusi tevékenységem és 

a magánéletem között. A politikai olda-

lamat bárki láthatja, kommentelheti, de 

törlöm a hozzászólásokat, ha azok bántó-

ak, vagy egyfajta minőséget nem ütnek 

meg. Néhány embert pedig – akikről úgy 

ítéltem meg, hogy a konstruktivitást tá-

volról sem ismerik – kitiltottam a privát 

oldalamról, mert ez az, ami megkeseríti 

a mindennapi létezést, hiszen egy kisvá-

rosban egymás között élünk és járunk. 

Hangsúlyozom, ez vica versa igaz, mert 

látom, hogy mindkét oldalnak megvan-

nak a maga trolljai.

Beszéltek valaha a fideszen belül a tava-

lyi választási vereség okairól?

Természetesen, sőt, a SZEKE (Szentendrei 

Konzervatív Esték Klub – a szerk.) egy előa-

dást is tartott ebben a témában, szembe-

sítve mindenkit a tényekkel, illetve több 

olyan ülésünk is volt, ahol a tagok elmond-

hatták a véleményüket, tapasztalataikat a 

témában. Vannak konklúziók, de azt gon-

dolom, ezek nem publikusak.

e számvetés hatására milyen belső vál-

tozást, változtatást kezdeményeztek? 

Jelöltek meg új célokat, irányokat?

Amikor képviselő lettem, az első dolgom 

az volt, hogy az összes olyan képviselőt 

megkerestem, akiket az előző vezetés nem 

indított. Elengedhetetlen ugyanis, hogy a 

Fidesz egységként tekintsen önmagára, az 

elkövetett hibákat ne söpörje a szőnyeg 

alá, vonja le a megfelelő következtetése-

ket, majd előre tekintve dolgozzon tovább 

a városért. A pandémia sajnos a mi kap-

csolattartásunkat is befolyásolja, jelenleg 

szinte csak online érintkezünk, de a közel-

jövőben nyitni szeretnénk a kommunikáci-

ónkban, bemutatva az elvégzett munkákat, 

és persze a terveinket. És hangsúlyozni 

szeretném, hogy mi nem csupán a 2022-

es választásokra készülünk, előttem ott a 

következő négy év is. Szentendre fejlődése 

a prioritás számomra, ezért nem kedvelem 

az ellenzék szót sem, mert azt sugallja, ők 

azok, akik mindig ellenkeznek, ellentmon-

danak… Én ezt a minőséget a kontroll gya-

korlásában határozom meg, ami egyébként 

elvárható a mindenkori vezetéstől is, hiszen 

reflexió, értékelés és visszatekintés nélkül 

az elvégzett feladat mit sem ér.

-gs-

14
—

V
Á

R
O

S



December kínzó kérdése: mű vagy igazi?
A karácsonyhoz hozzátartozik a faállítás. 

Sok éven át ez nem is volt kérdés, a várost 

ellepték a faárusok, apukák rejtették el 

a pincében a fát, hogy aztán egy hosszú 

séta után a gyerekek szeme előtt megtör-

ténjen a csoda. Manapság azonban már 

nem egyértelmű, hogy csak valódi, vágott 

fenyő jöhet-e szóba, ha az ünnepi dekorá-

cióra gondolunk. A műfenyők elterjedésé-

vel megjelentek az alternatív, 

fából, egyéb anyagból készült 

fenyőt stilizáló alkotások, de a 

kölcsönözhető fenyő és a föld-

labdás is megvetette lábát a 

magyar otthonokban.

És nincs is ezzel semmi baj. 

Van, aki most sem tudja el-

képzelni a karácsonyt a ha-

talmas fenyő nélkül, mást tö-

kéletesen boldoggá tesz egy 

stilizált, fából ácsolt faforma. 

Ízlésről nem lehet vitatkozni, 

és persze nem is érdemes, 

de mit csináljon az, aki tisztán 

környezetvédelmi szempon-

tok mentén tenné le a voksát 

valami mellett?

Jobb a műfenyő, hisz nem kell 

miatta kivágni a fát? Na de 

annak a legyártása is ener-

gia, alapanyag, szemét, és 

akkor még a szállításról nem 

is beszéltünk. Vagy az igazi a 

földlabdás, amit kiültetünk a 

kertbe? Na de akkor néhány év 

múlva egész erdőnk lesz. Vagy 

béreljünk, és akkor moshatjuk 

kezeinket? De ez nem a prob-

léma átruházása másra?

Megannyi kínzó kérdés. Ahhoz, 

hogy felelős döntést tudjunk 

hozni, tudni kell, melyiknek mi 

az előnye és a hátránya.

fenyőt mindenhova

Európában régóta állítunk fát, 

ám az Egyesült Államokban 

csak a XIX. században kezdtek 

el a német bevándorlók révén. A hamar 

népszerűvé vált ünnepi szokás hatására 

a fenyőerdők állománya gyorsan apadni 

kezdett. A házilagos műfenyők után az 

első professzionális változatot egy vécé-

kefe gyártó alkotta meg, mely ma már a 

világ összes pontján elterjedt.

Az igazi – a fenyőfa

A valódi fenyőt Magyarországon főleg Za-

lában, Somogyban és Vasban termesztik. 

A becslések szerint 1500-2000 hektárt 

borítanak a telepített – főleg lucfenyők-

ből álló – erdők. Az itthon is megkedvelt, 

látványos nordmann fenyők túlnyomó 

része viszont Dániából és Németország-

ból érkezik Magyarországra. A fákat 5-15 

éves korukban vágják ki, fajtától függően. 

A magas élőmunkát igénylő fatelepítés, 

ápolás, vagy épp a zöldítés komoly fel-

adat, amely nagy befektetést igényel. A 

megtermelt fenyők egy része sok helyen 

exportra megy, földlabdával együtt szál-

lítják el, főleg Olaszországba. Novem-

berben indul a munka nagyja, a vágás, a 

csomagolás és a szállítás. A fenyők az ün-

nepek után az Újpest és Rákospalota ha-

tárán működő szemétégetőbe kerülnek, 

meleget termelve a XV. kerület lakóinak. 

Vidéken a begyűjtés után jellemzően a 

szolgáltatók komposztálják, vagy mulcs-

nak (szerves talajtakarónak) darálják le, 

és onnan hasznosítják újra.

A műfenyő

A műfenyők 99 – ha nem 100 – százaléka 

Kínában készül, ismeretlen körülmények 

közt. A létrehozásuk is sok energiát igé-

nyel, az alapanyagot is le kell gyártani, 

majd a szállítás sem környezetbarát. És 

akkor még nem beszélünk arról, milyen 

körülmények közt dolgoznak a munkavál-

lalók a gyárakban. Kérdés, mit mutatnak 

az ökológiai hatásvizsgálatok? Az Ameri-

kai Karácsonyfaszövetség (ACTA) szén-

lábnyom vizsgálata szerint kilenc éven 

át kell használni egy műfenyőt, hogy az 

környezetvédelmi szempontból megfele-

lő legyen. Erre jutott a Carbon 

Trust Alapítvány is. „Szerintük 

egy 2 méteres műfenyő szén-

lábnyoma 40 kilogrammnyi 

üvegházgáz-kibocsátásnak 

felel meg. Ha csak a hulladék-

feldolgozás oldaláról közelítünk 

a karácsonyhoz, ez mindössze 

kétszerese egy olyan valódi 

fa szénlábnyomának, ami a 

kommunális hulladék közt, a 

szeméttelepen végzi” – írja a 

Qubit témával foglalkozó cik-

ke. A műfenyők sajnos nem 

komposztálhatóak és nem 

újrahasznosíthatóak. A LEGO 

növényei és fái ugyanakkor két 

éve már cukornádból készül-

nek, így vagy a föld alatt végzik 

egy szeméttelepen, vagy ipari 

égetőbe kerülnek.

Bérlés

Több helyen is lehetőség van 

cserepes fenyő bérlésére. Az 

Oázis kertészetekben a vissza-

vételt követően a termék árá-

nak felét le lehet vásárolni. Az 

IKEA pedig vásárlási utalványt 

ad azoknak, akik visszaviszik a 

náluk vásárolt fenyőt, azt ígér-

ve, hogy minden fenyő helyett 

újat ültetnek. Az akció évek óta 

kirobbanó sikernek örvend, na 

nem környezetvédelmi szem-

pontok miatt, hanem azért, 

mert a fenyőket egységáron 

adják, és a vásárlási utalvány 

is vonzó sokak számára.

fenyő helyett

Egy ideje divatossá váltak a fenyő helyet-

tesítők is. A fából ácsolt, fenyő alakú fa, az 

égőkből formált stilizált fenyő, a varrott 

álfenyő, a hajtogatott, papírból készült 

installációk bármelyike alkalmas lehet a 

valódi fenyőfa helyettesítésére, ha szé-

pen, igényesen állítják össze. Ezek nagy 

része akár újrahasznosított anyagból is 

készülhet, így biztosítva a maximális kör-

nyezetvédelmi szempontokat.

Az igazi kérdés úgyis az, melyikről lehet 

legkönnyebben ellopni a szaloncukrot.

Zimre Zsuzsa

Fotó: Mike Blank/unsplash.com
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felnőtt fejjel lett szociális munkás. Mi ösz-

tönözte a váltásra?

A gyerekek felcseperedtek és kerestem 

valamit, ami tartalmasabb, mint az irodai 

munka, amit a főállású anyaság előtt vé-

geztem. A falu családsegítője, Ruskó Rita 

– aki később Szentendrén munkatársam lett 

–, mondta először, hogy ezen a területen 

kellene elhelyezkednem, mert van hozzá 

érzékem. Az ő bátorítására jelentkeztem a 

Wesley-re, és egyáltalán nem bántam meg.

Mi ragadta különösen magával?

Nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati 

oktatásra, pont azért, hogy az iskola be-

fejezéséig mindenki minél több területen 

kipróbálhassa magát. Ez nagyon hasznos, 

mert gyakorlat közben ismerjük meg igazán 

magunkat. Eredetileg én is más területére 

készültem a szociális munkának, az idősel-

látásra gondoltam, és végül a Fűtött utcán 

(a Magyar Evangéliumi Testvérközösség 

fenntartásában működő nappali melegedő 

és éjjeli menedékhely a VIII. kerületben – a 

szerk.) találtam meg azt, ami kerestem.

Miért döntött később a Dunakanyari Család 

és Gyermekjóléti szolgálat mellett?

Bármennyire szerettem, Kisorosziból Jó-

zsef vá ros ba járni dolgozni nagyon időigé-

nyes és megterhelő volt, ezért nagyon örül-

tem a lehetőségnek, hogy a végre megtalált 

hivatásomat ennél jóval közelebb, Szent-

endrén is gyakorolhatom. Nem mellesleg, 

így többet tudtam együtt lenni a kamasz 

gyerekeimmel. A családsegítés azonban 

nem igazán ment nekem.

Milyen értelemben?

Már a főiskolán is úgy éreztem, hogy a csa-

ládsegítés az egyik, ha nem a legnehezebb 

területe ennek a munkának. Le a kalappal 

azok előtt, akik ezt jól csinálják. Én a haj-

léktalanok segítésében igyekszem minél 

hasznosabb lenni. Mindkettő forráshiányos 

terület és mindegyik esetében az oktatás-

ban rejlene a kulcs, hogy ne termeljük újra, 

generációkon át a hátrányokat. Iszonyato-

san sokféle okból lehet valaki hajléktalan. 

Biztos, hogy van benne valamennyi saját 

része is, de nem lehet azt mondani, hogy 

ha valaki mindent jól csinál, soha nem kerül 

ilyen helyzetbe.

2018 májusában a vöröskereszttől a vá-

ros átvette a hajléktalanellátás feladatát. 

Milyen kötelezettségeket ró a törvény az 

önkormányzatokra?

A váltás során, amikor a Gondozási Köz-

ponthoz került ez a feladatot, a korábbi 

éjszakai szálló egyúttal nappali melege-

dővé is vált. A város felújította a szállót és 

az infrastruktúrát azóta is karbantartja. A 

település méretétől, lélekszámától függ, 

hogy milyen jellegű szociális ellátást kö-

teles az önkormányzat biztosítani. Kisebb 

településeken az idősek házigondozását, 

étkeztetését kell megoldani, és minél na-

gyobb egy város, annál összetettebb és 

több a feladat.

közkeletű vélekedés szerint a hajléktalan-

ság a nagyvárosokban koncentrálódik.

A hajléktalanok odamennek, ahol találnak, 

illetve kaphatnak valamit, és ahol mele-

gebb van. Ezért is volt problémás az a két 

évvel ezelőtti rendelet, ami egy tollvonás-

sal szerette volna eltüntetni a hajléktalan-

ságot azzal, hogy kriminalizálta az utcán 

„életvitelszerűen” tartózkodókat. Nemcsak 

a rendőrök, hanem az adományozók és a 

szociális munkások szeme elől is eltűntek a 

hajléktalanok, ami nagy baj, mert így a szak-

szerű segítség számára is elérhetetlenné 

válnak. Fontos lenne, ha az interjúba is be-

kerülhetne, hogy a Menhely központi száma 

bármely Pest megyei településről hívható. A 

diszpécser a területért felelős szervezetet 

értesíti: Budakalászon, Pomázon és Szent-

endrén például a Vöröskeresztet, az utcai 

gondozást itt ők látják el.

Hány fedél nélkül maradt embert tud a 

szálló befogadni?

Nyáron húsz főt, krízisidőszakban, tehát no-

vembertől áprilisig huszonhat főt. A szálló 

női vendégeket is fogad, ez is a két évvel 

ezelőtti változások egyike, azelőtt Szent-

endrén csak férfi szálló volt.

Milyen életkorúak a lakók? Milyen a nemek 

aránya?

A legfiatalabb lakó huszonéves, a legöre-

gebb nyolcvan elmúlt, a többség 50 pluszos. 

A hajléktalan férfiak száma országos átlag-

ban körülbelül háromszorosa a nőkének, 

nálunk jelenleg két női ellátott van.

Mit tudnak még róluk? egyáltalán: mennyi-

re tud személyessé válni ez a tevékenység?

Aki nyitott alkat, az az ellátottakkal is bizal-

masabb kapcsolatot tud ápolni, megnyílnak 

neki és elmesélik az életüket. Mindenki a 

személyiségével dolgozik.

Hányan és milyen munkakörökben dolgoz-

nak a kollégái?

A három technikai dolgozó, a két takarító és 

egy fűtő-karbantartó mellett hat ügyelete-

sünk van. A nappali és az éjszakai ügyeletet 

egymás közt beosztjuk, a hatból én vagyok 

az egyik. Nem egy nagy szálló ez, pláne a 

budapestiekhez képest, emellett megbir-

kózom a vezetői, adminisztratív pluszfel-

adatokkal is.

Mennyire jellemző a folytonosság?

Van olyan lakónk, aki a kezdetektől, a kilenc-

venes évek vége óta itt van; a legrégebbi 

A Fűtött utcától a Szabadkai útig

Az egyre zordabb téli időjárásnak kitett, nehéz sorsú embereket azzal 
ösztönözzük, hogy az utca helyett a szakszerű segítséget válasszák, 
ha a nekik szánt adományainkat nem az utcán adjuk oda, hanem a 
szállóra juttatjuk el – hangsúlyozza a szentendrei szálló vezetője.

Kárpáti Mariann

Csillaghegyen nőtt fel, családjával 

közel húsz éve él Kisorosziban. Leg-

nagyobb gyermeke már felnőtt, a két 

kisebbik kamaszkorú. A Wesley János 

Főiskola szociális munkás szakán vég-

zett. Az Iványi Gábor vezette intézmény 

szellemisége, az elesett emberben is az 

értékest kereső magatartás sorsfordí-

tó hatással volt rá. 2020 tavasza óta a 

szentendrei hajléktalanszálló vezetője.

Köszönet
Szebb, mint új korában. Szilágyi Imre asztalosmester gondos munkáját dicséri a 

hajléktalanszálló előtti, gyönyörűen felújított pad. A szentendrei Szim-Fa Kft. ado-

mányként ajánlotta fel a Gondozási Központnak a pad helyreállítását. Kecskésné 

Sipos Andrea, a Gondozási Központ vezetője ezúton is köszönetét fejezi ki a gondos 

munkáért és a felajánlásért.
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dolgozónk pedig tizenegy éve állt munkába. 

A szakmában egyébként nagy a fluktuáció. 

Kevés a sikerélmény, ritka, hogy egy lakó 

ki tud menni és lakást bérelni. Nincsenek 

albérletek, ha igen, akkor csillagászati ösz-

szegben.

látott már utcáról lakásba jutni hajlékta-

lant?

Volt olyan, aki kezdettől azon dolgozott, 

hogy visszakapaszkodjon, és pár hónap 

alatt sikerült neki. Ez kivételes. 

A legtöbben elengedték ezt a 

célt, mire idejutnak. Valahogy 

úgy, ahogy A kis hercegben ol-

vashattuk: már nem tudni, hogy 

azért került a szállóra, mert 

alkoholproblémája volt, vagy 

azért van alkoholproblémája, 

mert el kellett hagynia az ott-

honát. Nagyon sok segítségre, 

mentális támogatásra lenne 

szükségük a továbblépéshez. 

De ha be is látja, hogy külső 

segítségre szorul, és elmegy 

egy rehabra, utána mihez kezd? 

Munkát nem kap, ha mégis, nem 

jelentik be. Amennyi pénzt kap, 

azért nem tud albérletet fizetni. 

Nincsenek támogatott lakha-

tások, munkásszállások. Nem 

csoda, ha visszaesik.

Mit tudnak tenni a kollégák ki-

égése ellen?

A rutinszerű megoldása ennek a szupervízió 

lenne. Van dolgozónk, aki részesült ilyen-

ben, és tervezzük is a jövőre nézve, de a 

jelenlegi pandémiás helyzetben nem indul 

szupervízió sehol. November 12-én volt a 

szociális munka napja, a szakszervezet 

kezdeményezte, hogy az egészségügyhöz 

hasonlóan ez a szféra is legyen elismerve, 

legalább egy egyszeri 500 ezer forintos 

juttatással. Nem lett belőle semmi, pedig 

nagyon fontos lenne a bérrendezés.

A hajléktalanok sok esetben azért nem 

mennek be a hajléktalanszállóra, mert ott 

bántják vagy meglopják őket. Jellemző ez 

szentendrén is?

Nem igazán. A zárható hűtőben mindenki 

félreteheti felcímkézve azt, amit szeret-

ne, és az ügyeletes kinyitja a hűtőajtót, ha 

szüksége van rá. Zárható szekrényük is van, 

ami ritka a hasonló szálláshelyeken. Itt nem 

annyira attól tartanak, hogy elvesznek tőlük 

valamit, hanem attól, hogy vannak szabá-

lyok, amiket be kell tartani.

Nappal szabad a ki-bejárás, éjszaka viszont 

zárva vannak a kapuk. Reggel hét és kilenc 

között, az éjjeli és a nappali műszak közötti 

váltás idején, és délután háromtól ötig el 

kell hagyni a szálló épületét. Ilyenkor taka-

rítunk és fertőtlenítünk, és balesetveszé-

lyes az épületben tartózkodni, de a kertben 

nyugodtan lehet várakozni. Egészségügyi 

okokból se árt, ha naponta kétszer mindenki 

mozog picit.

Hogy telik az ellátottak egy napja a hajlék-

talanszállón?

Akinek van rendes munkája, az többnyire 

úgy él itt, mint egy munkásszállón. Reggel 

elmegy, este hazajön és lefekszik aludni. 

A többség azonban csak alkalmi munkát 

talál. Van televíziónk, DVD-lejátszó, köny-

vek, társasjátékok. Leginkább kártyáznak. 

Vannak néhányan, akiknek sokkal inkább 

egy idősotthonra lenne szükségük, de oda 

nem tudnak bekerülni, ahogy a mentális 

zavarokkal küzdők közül is sokan hajlékta-

lanszállóra kerülnek, mert nincs kellő meny-

nyiségű pszichiátriai osztály az országban. 

Visszatérve az előző kérdésre, nekik sem 

könnyű betartani a szabályokat. Kezeletlen 

pszichiátriai betegek, sokszor diagnózisuk 

sincs, nemhogy gyógyszerük.

Mit tehetnek értük?

Van orvosa a szállónak, de ha a rábeszélé-

sünkre egyszer el is mennek a megfelelő 

egészségügyi szakellátásra, pszichiátriára 

vagy addiktológiára, másodszor már nagyon 

ritkán. A saját belátás az érintettek eseté-

ben ritka, e nélkül pedig hamar 

lemorzsolódnak.

Önök is azt szorgalmazzák, 

hogy közvetlenül a hajlékta-

lanszállóra vigyék az adomá-

nyaikat a segíteni szándéko-

zók, és ne az utcán adják át a 

rászorulóknak. Mennyire vált 

gyakorlattá a támogatásnak 

ez a formája?

Szerencsére van rá példa. Né-

hány napja például pénzt hozott 

egy úr, aki rendszeresen bead 

ezt-azt, de most nem volt ideje 

vásárolni. Különlegességnek 

számító konzerveket vásárol-

tunk belőle. A legjellemzőbb, 

hogy ruhát és ágyneműt hoz-

nak, de azt most fizikailag nem 

tudjuk fogadni. A raktárépüle-

tünket ugyanis lebontották, a 

helyén két konténerház épül, 

a koronavírussal megfertőződött lakókat 

tudjuk majd itt elkülöníteni. Az egyik házat 

a nőknek, a másikat a férfiaknak alakítjuk 

ki. Hamarosan kész lesz, nagyon reméljük, 

hogy addig nem lesz koronavírusos tüne-

tekkel küzdő betegünk.

A tesztelésre milyen lehetőségük van?

Dr. Szoltsányi Gábor, a háziorvosunk a má-

sodik hullám idején már hívta a tesztelőket, 

ha szükség volt rá, annak a vizsgálatnak az 

eredménye negatív volt. Az ő útmutatásait 

követjük most is. A szociális dolgozók köré-

ben elrendelt kötelező, hatósági tesztelés 

is elkezdődött, ezt hetente ismétlik majd.

Milyen lesz az ünnep a szállón?

A Fűtött utcát – emlékszem – kidíszítettük, 

volt istentisztelet és valami különlegeseb-

bet főztek aznap. Itt ez lesz az első ünne-

pem. Az ügyeletet már átbeszéltük, hogy a 

családi programokkal is összeegyeztethető 

legyen, ki, mikor dolgozik, de erről még nem 

döntöttünk. Soha nem könnyű egy olyan 

helyen, ahol ilyen nehéz sorsú emberek 

vannak együtt. Van, aki meglátogatja a ro-

konait, ismerőseit, ha teheti, de a legtöbben 

itt lesznek a szállón. Valami meglepetést 

kitalálunk.

Bellai László

Egyre hidegebb van, a segítség életet 

menthet. Ha elesett, hajléktalan emberrel 

találkoznak az utcán, hívják a Menhely Ala-

pítvány diszpécser szolgálatát éjjel-nap-

pal: +36 1 338 4186

Pannóniatelepiek a Hajléktalanszállóért
A Szabadkai utcai szálló lakóinak adománygyűjtést szerveznek a környékbeliek. A 

fenntartó Gondozási Központtal egyeztetve pénz- és tárgyadományokat várnak. 

Pénzbeli adományaikat a Szentendréért Közalapítvány bankszámlájára (11742087-

20073857-00000000) utalhatják, a közlemény rovatban feltüntetve: „hajléktalan-

szálló”. A tárgyi adományok lehetnek: konzervek (töltött káposzta, rakott káposzta, 

paradicsomos gombóc, chilis bab), „bögrés” zacskós leves, gyümölcstea, szaloncu-

kor (édesség), valamint egyszerhasználatos szájmaszk vagy gumikesztyű. Ezeket a 

Móricz Zsigmond, Patak és Stromfeld utcák kereszteződésében lévő parkos részen 

gyűjtik. December 5-e után 12-én, szombaton 14 és 16 óra között. Ha valaki ezen 

az időponton kívül szeretné átadni adományát, megteheti Magyar Judit, képviselő 

által, aki a +36 20-929-4139 számon kereshető.

Kárpáti Mariann | Fotó: Medveczki Tamás
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NÜNÜ CerAMiCs

A fogkefetartóimat ajánlanám, amiből van 

kisebb lyukú az elektromoshoz és van na-

gyobb lyukú a hagyományos fogkefékhez. 

A tartóba a fogkrémet is bele lehet tenni. 

Azért is praktikus, mert akár a falra is fel 

lehet akasztani. A hátulját pedig úgy készí-

tettem, hogy könnyen lehessen tisztítani. 

(Nünü Müller)

Facebook: Nünü ceramics

szeNteNDrei szAPPAN

Én szentendreiként szentendreit aján-

dékoznék: a Szentendrei Szappan Ma-

nufaktúra Rózsa csomagját. Mit rejt ez a 

doboz? Mindent, ami a fürdőszobában a 

kényeztetésed szolgálja: illatos szappant, 

lágy testápolót, tápláló arckrémet, frissítő 

rózsavizet és kényeztető fürdősót. Csodás 

ajándék anyának, mamának, tesónak, ba-

rátnőnek… De természetesen a férfiak szá-

mára is kínálunk termékeket. (Szabó Ildikó)

Facebook: Szentendrei Szappan

verABellA MANUfAktÚrA

10 éve vagyok szentendrei művész. Előtte 

azt gondoltam, ez a város maga a vaká-

ció, ide azért jövünk, hogy kikapcsolód-

junk. Hát most aztán a koronakrízis miatt 

elég konkrétan ez a város volt a nyaralás 

helyszíne, nem utazhattunk kedvünkre 

bizonyos vágyott óceánokhoz. Ezért aján-

lom karácsonyi ajándékul bárkinek ezeket 

a sellőket. Ez egy kis mélytengeri élmény 

minden időre. Minden évszakban jó bele-

merülni. (Bojtor Verabella)

Facebook: Verabella Manufaktúra – Se-

cond life of wood

fArkAs BOri

Fő profilom a táskatervezés, de most va-

lami mást ajánlanék. Egyedi tervezésű, 

patchwork párnákat, amivel feldobhatjuk 

a szobánk hangulatát. Lehet rajtuk lustul-

ni, pihenni, olvasni és még ajándékba is 

kiváló.

Facebook: Farkas Bori

PArti MeDve

A frissen megjelent KarantÉnKonyhám 

című kötetet ajánlanánk, a szentendrei vo-

natkozása miatt. A szerző, Harmath Eszter 

szentendrei fotós, anyuka.  Egy négyéves 

és egy egyéves gyerekkel maradt otthon 

a tavaszi karantén idején, és persze főzött 

mindenfélét, aztán elkezdte megosztani 

a recepteket, fotózott, bevásárlólistát írt… 

Csodába illő gyorsasággal szaporodtak 

a követői: a KarantÉNkonyhám valódi si-

kertörténet. Hogy mi a titka? Azt mutatja 

meg, hogy napi rendszerességgel főzni, 

gyerekekkel/gyerekeknek főzni, sokfé-

lét és finomat főzni egyáltalán nem ör-

döngősség, nem kell hozzá semmilyen 

hókuszpókusz – bárkinek sikerülhet. 

( Nyulas Ágnes)

Cím: Városház tér 4. Szentendre

lANtOs JUDit

Karácsonyra leginkább a sütipecséteket 

ajánlanám. Ezek amolyan elpusztíthatatlan 

jószágok, tehát akár gyerekekkel is nyu-

godtan lehet sütit, csokit pecsételgetni 

velük. Ha nem kőre esik, akkor szinte törhe-

tetlen. Linóleum, fapadló nem fog ki rajta! 

Többféle profillal gyártom, vannak klasz-

szikus „nagymamám kori” mintával, vannak 

állatosak, és van kétféle feliratos („hand 

made”, „with love”). Porcelánból készültek, 

az áruk pedig 1800 Ft.

Facebook: Lantos Judit Kerámia

Ajándék Szentendréről
sokszor sokfelől halljuk a felhívást, vásárlásainkkal támogassuk a helyi kereskedőket. különösen fontos ez most, amikor vásárok 

nem tarthatók, az üzletek pedig korán zárnak. és persze állandó érv, hogy a vásárlásainkat feleslegesen ne terheljük autózással, 

hiszen ezzel egyrészt időt és pénzt spórolunk meg, másrészt a környezetet is védjük. így aztán a szentendre és vidéke felkere-

sett néhány helyi kisvállalkozót, mutassák meg, melyik terméküket ajánlanák a fa alá. Bízunk abban, hogy a tippek olvasóinkat is 

segítik majd a tökéletes ajándék megtalálásában.

Fotó: Nagy Benedek

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medvigy Mária Róza

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás
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PetrANNA

Legfőképp cipőt és ruhát árulunk és némi 

kiegészítőt. Van egy-két magyar készítő-

től is termékünk. Talán ezeket tudnánk 

bemutatni. Elsősorban a helyi és környék-

beli lakosok igényeit próbáljuk kiszolgál-

ni, de sok turista is megfordult nálunk. A 

mostani helyzet sajnos sok kereskedőnek 

nehéz, de bízunk a vásárlóinkban, hogy 

minket választanak a plázák helyett. 

( Bajkai Ildikó)

Cím: Dumtsa Jenő u. 13. Szentendre 

BeBesi ÁGi

Műgyanta és fa kombinációjú bútorokat 

és design tárgyakat készítek. Mindenkinek 

az álmait tudom formába önteni. A tumi 

ishi egy japán játék, szögletes kavicsok, 

amiket egymásra rakunk. Olyan kis kincsek 

ezek, amit, ha a kezedbe veszel nem tudod 

letenni. Ajánlom cégeknek váróterembe, 

tárgyaló asztalra, vagy akár logózva „repi” 

ajándéknak.

Facebook: Színes Asztal

WAhOrN rOBi

Habár többnyire nagyobb építmények, bú-

torok tervezésével és kivitelezésével fog-

lalkozom, gondoltam csinálok egy hangu-

latlámpa szériát, melynek két fajtájából az 

egyik egy éjjeli lámpa sorozat lett. Ezzel a 

korán sötétedő délutánok és esték hangu-

latosabbá válhatnak. Ajánljuk mindenkinek 

a meghitt karácsonyi estékhez a lakás apró 

kiegészítőjeként.

www.wahworks.com

vAllUs verONikA

Ékszereimet a tiszta formavilág és a meg-

szokottól eltérő, izgalmas megoldások 

jellemzik. Nem harsányan hangsúlyosak, 

hanem finoman karakteresek, amelyek 

különleges és szokatlan megoldásokkal 

akasztják meg a tekintetet. Kiválasztott 

fülbevalómat ajánlanám azoknak, akik 

keresik a különlegességeket és büszkén 

hangsúlyozzák személyiségüknek extra-

vagáns oldalát. Célom, hogy ékszereim 

stílusjegyekké váljanak és annyi örömmel 

viseljék majd őket, amennyi örömmel ké-

szítettem azokat.

www.veronikavallus.com

felviNCzY zitA

A fülbevalóimat bátor, vagány, izgalmat 

kereső nőknek ajánlom, hisz Felvinczy-

ben és egy rúzsban a karantén és a home 

office is sokkal elviselhetőbb lesz. Mert 

mindenkinek szüksége van egy kis plusz 

ragyogásra.

www.felvinczy.hu

egy kicsit angyal, egy kicsit ember

Ünnepelni jó, és ebből senki sem maradhat ki. Mint a szorosra 

zárt kagyló héja, úgy nyílunk ki szépen-lassan, és december vége 

felé évről évre felfedezzük magunkban azt az isteni szikrát, ami 

meggyújtja a fényt a szívünkben. Ilyenkor valahogy figyelmeseb-

bek leszünk, és előbukkan belőlünk az ajándékozó ember. Ki így, 

ki úgy, de adni szeretne a számára legfontosabbaknak. Valamit 

önmagából, abból, amiért dolgozott, amit fontosnak tartott. A 

csillagszóró mögött jó látni a mosolyt a borongós vénember 

arcán, érezni a cuppanós puszit a gyermekünktől, beleborzon-

gani a nagy ölelésekbe, kibontani a masnival díszített dobozt 

egy besüppedt fotelben, és felidézni a régi karácsonyok szép 

emlékeit. A kis dolgokban rejlenek a nagyok.

A szeretet olyan, mint a forradalom. Ha elindul, magával ragad 

és nincs megállás, nem lehet abbahagyni. Talán ezért is félünk 

szeretni, megnyílni egymás előtt, mert abban a pillanatban, hogy 

elkap a lendület, egyre többet akarunk adni és kapni. A Mester így 

tanítja: „Szeresd felebarátod, mint magad.” Ha szeretjük magunkat, 

csak akkor tudunk nyitni egymás felé. Ha bántjuk, kritizáljuk azt, 

aki reggelente a tükörből néz vissza ránk, az ég csillagai sem 

tudnak utat mutatni lelkünk sötét napjaiban.

Az ünnepben mindig van valami titokzatos. Ilyenkor szeretnénk 

újra átélni gyerekkoruk mesés karácsonyát, az izgatott angyal-

várást, a család melegét, a rejtőzködő csomagok felfedezését. 

Miközben a fenyő illatát gondolatban beszippantjuk, forduljunk 

egy kicsit egymás felé és próbáljuk ki, milyen felemelő, külön-

leges érzés titokban, névtelenül ajándékozni olyan családoknak, 

gyerekeknek, akikkel sohasem találkoztunk, személyesen nem 

ismerjük egymást.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény idén is gyűjt 

a rászoruló családoknak, gyerekeknek jó minőségű ruhákat, 

játékokat, tartós élelmiszereket. Ha úgy érzi, szeretne egy kicsit 

angyal, kicsit ember lenni, hozza el jó szívvel felajánlott adomá-

nyait intézményünkbe, Szentendre, Szentlászlói út 89. sz. alá, 

hogy ajándékként oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség 

van rájuk. Elérhetőségeink: +36 26/312-605, +36 26/400-172, 

www.dunakanyari.hu

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás

Fotó: Medveczki Tamás
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HAJDÚ LÁSZLÓ: „Az 56-os forradalom, az 

érettségi és Barcsay Jenő kiállítása 1957-

ben Budapesten a Nemzeti Szalonban: 

ezek közül akár egy is életre szóló élmény 

lehetett volna. Azon az őszön már a Magyar 

Képzőművészeti Főiskola hallgatója voltam. 

Barcsay anatómiaóráján egy csontváz volt a 

modell. A medencecsontot rajzoltam, ami-

kor megállt a hátam mögött. »Meg tudná 

ezt így rajzolni krétával is a táblán?« 

– kérdezte. Kimentem a táblához, 

és fejből megrajzoltam. Elvárása 

szerint nem volt elég, ha valaki le 

tudta másolni a látványt, meg kel-

lett tanulni annak a szerkezetét is. 

Ezért tartja mesterének igen sok 

művész, aki erre képes volt.

Sorsom úgy hozta, hogy húsz évvel 

később, már Szentendrén kerül-

tem vele szorosabb kapcsolatba. 

A Mester nagyméretű falikárpi-

tokra kapott megbízást, melyek 

megszövésére feleségemet, Cza-

kó Margitot kérték fel. A kartonok 

megrajzolásához pedig segítségre 

volt szüksége, 80 felett már nem 

neki való volt létrán állva dolgozni, 

ezért rám bízta a feladatot.

Fotó-eljárással a kívánt méretre 

felnagyított karton készült az ere-

deti kisebb tervről, ezt kellett át-

rajzolni. A mechanikus nagyítással 

ilyenkor elvész a kép monumentalitása, a 

formák feszessége felhígul. Jenő bácsi ült 

a székében, nézte a kartont, én pedig igye-

keztem a háttérben maradni. Tudtam, hogy 

egy művészt mennyire tud zavarni, ha valaki 

közvetlen tanúja az alkotó folyamatnak, ami 

nehéz döntésekkel, küzdelmes tétovázás-

sal jár. Amikor eldöntött valamit, akkor szólt, 

hogy ezt vagy azt a motívumot növeljem 

meg vagy kisebbítsem, legyen sötétebb 

vagy világosabb. Beleláthattam abba a fo-

lyamatba amikor tévedhetetlen léptékér-

zékével az eredeti kép monumentalitását 

helyreállította. Ez a hat év, amikor naponta 

együtt dolgozhattam vele, egy késői, de va-

lódi posztgraduális képzés volt számomra.

Hogy hogyan emlékszem rá, mint emberre? 

Ha társaságban, beszélgetések során fel-

merült egy-egy olyan nagy művész neve, 

mint például Egry József vagy Tóth Meny-

hért, Jenő bácsi mindjárt megszólalt: »az 

egy szent ember!« – őrá is csak így lehet 

emlékezni.”

BALOGH LÁSZLÓ: „Ha a főiskolai éveket is 

hozzászámolom, körülbelül négy évtizedig 

mellette voltam, először mint tanítvány. 

Fölnéztem rá. Miután végeztem, ő ajánlott 

be a régi Szentendrei Művésztelepre ‘57-

ben – neki köszönhetem, hogy a klasszikus 

mesterek közé kerülhettem. Ez a nyolc év, 

amit köztük töltöttem, ma már egy poszt-

graduális képzéssel felérne.

Barcsayról tudni kell, hogy a dolgokat nem 

a könnyebb oldalukról fogta meg. Valahol 

megkérdezték tőlem a szentendrei mű-

vészkörökben, hogy mégis, hogy lehettek 

ők ilyen jó barátok Paizs Goebel Jenővel? 

Hát, mondom, azért, mert egyik sem a ter-

mészetet másolta: az csak kiindulópont volt, 

a személyiségük azon keresztül mutatkozott 

meg. Mindkettő óriás a maga nemében.

Barcsay a szerkezetre, a lényegre konokul 

odafigyelt. Elfogadta a »konstruktív« bé-

lyeget, mert világos volt számára, hogy ez 

az évszázad, aminek ő a gyermeke volt, az 

építés évszázada, és ez a konstruktív-építő 

szellem mindenben megnyilvánul. A mi kis 

hazánkból az újdonság iránt érdeklődők 

külföldre jártak, ő is volt kétszer: egyszer 

Párizsban, aztán amikor ott már nem látott 

újat, továbbutazott Firenzébe.

Aki tanítványa volt, mind őt tartja elsősorban 

mesterének. A szemlélete, művei nagyon 

sok embernek imponáltak. Amikor jöttek a 

sötét idők, a szovjet modell, ő és néhány 

társa zokszó nélkül tette, amit tenni kellett: 

alkotott tovább. Ebből nagyon szép 

dolgok születtek, például az »Asz-

szonyok« című mozaik, amit saját 

részre készített. Ez éveken keresz-

tül állt letakarva a műtermében, 

mert akkor nem volt ildomos ilyet 

kiállítani, holott – megítélésem 

szerint – ez a 20. századi magyar 

festészet egyik legnagyobb telje-

sítménye. A tanártársai feljelentet-

ték, be is hívták a minisztériumba 

– hát milyen gonosz dolog volt ez…

A művészetet tudatosan építette, 

de mindig érzelemmel átitatva. 

Ha egy Barcsay-képen megnéz-

zük a színt, az hatalmas emóció-

kat mozgat meg. Utánozni őt nem 

lehet, de nem is kell. Engem azért 

szeretett, mert én egy percig sem 

utánoztam.

Ami az emberi oldalát illeti: ha 

ment neki a festés, madarat lehe-

tett fogatni vele, de ha nem, kerülni 

kellett. Minden szigorúsága ellenére na-

gyon huncut ember tudott lenni, a mókában 

is benne volt. Mikor nem volt megelégedve, 

lekaparta a festményét, és csak annyit mon-

dott: »most rajzolok«. Járta a szentendrei 

utcákat, de nem másolta, hanem »megfo-

galmazta« a látképet. Azért hívta fel az épí-

tészetre, konstruktivizmusra, kubizmusra a 

figyelmet, mert szerinte »az éjt a nappal kö-

veti, ritmus az egész életünk«. Ha megkér-

dezték, milyen zenét szeret, azt válaszolta: 

»Bartók Allegro Barbaróját. Alig van benne 

dallam, de tiszta ritmus az egész.«

Én nagyon sokat köszönhetek neki – a Mű-

vésztelepen befogadtak, egyenrangúként 

kezeltek, ez alapozta meg a festői maga-

tartásomat. Nálunk mindig nyitva állt előtte 

az ajtó, családtag volt, mintha csak apám 

lenne.”

Tanítványai mesélnek Barcsay Jenőről

A járványhelyzet miatt elmarad a Ferenczy Múzeum Barcsay 120 – Válogatás a 
Gyűjteményből című kiállításának finisszázsa. A SzeVi a Mester két festőművész 
tanítványa, Hajdú László és Balogh László visszaemlékezéseinek közreadásával búcsúzik 
a tárlattól – mely a tervek szerint januárban a virtuális térben újra bejárhatóvá válik.

Barcsay Jenő
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kik lesznek katonazenészek?

Olyan fúvós és ütős hangszeren játszó 

zenészek, akik megfelelnek a szakmai 

próbajáték, illetve a rendszerbe kerülés 

feltételeinek. Az állománytábla szerint a 

katonazenészek általában altiszti kate-

góriába vannak besorolva. Ez azt jelenti, 

hogy minden frissen rendszerbe kerülő ze-

nész őrmesteri rendfokozatban kezdi meg 

szolgálatát. Ezt a szolgálatot „szerződéses 

altiszt” jogállásban teljesíti, amelyből a ké-

sőbbiekben – amennyiben saját maga kéri 

–, kezdeményezheti a hivatásos állomány-

ba való átvételét.

Pontosan mi a feladat, amiért alkalmaz-

zák őket?

Egy katonazenekar alaprendeltetéséből 

adódóan a kiemelt állami-, nemzeti-, ka-

tonai rendezvények zenei kiszolgálását 

végzi, illetve kegyeleti feladatokat lát el. 

Hazai és nemzetközi katonazenekari fesz-

tiválokon vesz részt, amelyek elősegítik a 

Magyar Honvédség társadalmi kapcsola-

tainak fejlesztését. Részt vesz a Magyar 

Honvédség társadalmi nyilvánosságával 

kapcsolatos tevékenységekben. Népsze-

rűsíti a magyar- és nemzetközi fúvószene 

hagyományait idehaza és külföldön egy-

aránt. Részt vesz az országos-, regioná-

lis- és helyőrségi kulturális és társadalmi 

életben. Mindezt az alakulat parancsnoka 

és a szakmai elöljárók által meghatározot-

tak szerint hajtjuk végre.

hogyan kezdődött a szentendrei zenekar 

története?

Természetesen nem úgy, hogy valakinek 

valamelyik reggel kipattant a szeme és azt 

mondta: „Na, akkor legyen egy katonaze-

nekar Szentendrén”. Magyarországon tíz 

katonazenekar működik: kettő Budapes-

ten, nyolc pedig az ország különböző hely-

őrségeiben A szentendrei katonazenekar 

a kalocsai zenekar jogutódjaként alakult 

meg 2005. november elsején, Dalmadi 

Zoltán őrnagy vezetésével. Az akkori had-

erőreform következményeként a kalocsai 

alakulat megszűnését követően Tapolcá-

ra, majd Szentendrére költöztek a zenekar-

ból mindazok, akik vállalták az áthelyezést. 

Ezután szerveződött újra a zenekar. Ebben 

a feladatban már én is szerepet vállaltam, 

2006 áprilisában érkeztem, mint zenekar-

vezető-helyettes.

Dalmadi őrnagy nyugdíjazását követően 

2011-ben vettem át a zenekar vezetését, 

amit azóta is végzek Tamáska-Varga Eörs 

százados és Grünvald László főhadnagy 

zenekarvezető-helyettesek segítségével.

Mit csinálnak a zenészek járványveszély 

idején?

Mivel sajnálatos módon nincsenek rendez-

vények, fogadások, ezért mi is kivesszük 

a részünket a járványhelyzet kezelése 

érdekében meghatározott feladatokban, 

például a határvédelem területén. Min-

denki azt csinálja, amit az MH Altiszti Aka-

démia állományilletékes parancsnoka – 

azaz Frankó Imre ezredes úr – a részünkre 

meghatároz.

Még nem tudjuk, mikor állhatunk vissza a 

normál hétköznapokba, s mikor folytathat-

juk azt, amit szeretünk és amire hivatottak 

vagyunk. Az biztos, hogy mi sem így ter-

veztük ezt a jubileumi évet, minden tervet 

felborított a pandémia.

Miért választja valaki a civil zenész élet 

helyett a katonaságot?

Mindenki másért. Egy közös dolog azon-

ban van bennünk, az pedig nem más, mint 

a zene szeretete és ennek a nehéz, de ne-

mes hivatásnak a szolgálata.

Korábban azt nyilatkozta, hogy mindössze 

26-an vannak, de akár 40-50 fő is jó lenne. 

Sikerült ennyi embert felvenni?

Egyelőre nem, de számítunk a kihívást 

kereső zenészkollégák érdeklődésére. 

Szeretnénk 5-6 fővel tovább bővíteni a 

zenekar állománytábláját a teltebb, ho-

mogénebb hangzásvilág elérésének ér-

dekében. Amikor ez megtörténik, képesek 

leszünk nagyon rövid időn belül feltölteni 

a beosztásokat szakmailag magasan kva-

lifikált művészekkel.

Békeidőben utaznak a zenészek, vannak 

turnék?

Nemzetközi- és hazai regionális feszti-

válok-találkozók szoktak lenni. Immár tíz 

éve Szentendre város is büszkélkedhet 

Katonazenekari Fesztivállal. A zenekarra 

nagy igény van helyi-, kistérségi- és orszá-

gos viszonylatban egyaránt. A részünkre 

meghatározott és elöljáró által jóváhagyott 

feladatok mellett igyekszünk minden fel-

kérésnek eleget tenni.

Külföldön szolgáló alakulatokat is szok-

tak szórakoztatni?

Nekünk sajnos még nem volt lehetősé-

günk rá, de más katonazenekarok már 

többször voltak kint örömzenét szolgál-

tatni. Ha a járványhelyzet nem így alakult 

volna, Berlinbe utaztunk volna a NATO 

Szárazföldi Parancsnokságának gálájára.

egy osztrák ugyanazt játssza, mint egy 

magyar zenész?

Ez egyéni ízlés kérdése. A zene nyelve egy-

séges, nemzetközi. Mindannyian ugyanazt 

a zenét játsszuk, csak másképp. Természe-

tesen ezt a klasszikus értelemben vett fú-

vószenei irodalomra értem. Minden nem-

zet zenéjének megvannak a sajátosságai, 

amelyek alapján hallás után elmondható, 

hogy milyen nemzetiségű a zeneszerző. 

Hatványozottan igaz ez a katonazenekarok 

által szívesen játszott történelmi indulókra.

Zimre Zsuzsa

Tizenöt éves a szentendrei katonazenekar

Gondolkodtak valaha azon, mit csinálnak nap mint nap a katonazenészek? Hogy 
miért megy valaki a hadseregbe zenélni? És: miért létezik ez a műfaj? Én szoktam 
ilyesmiken törni a fejem, és mivel épp 15 éves a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia 
helyőrségi zenekara, feltettem a kérdéseimet Rixer Krisztián őrnagynak.

Fellépés a Lázár cár téren
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MÚZEUM

fereNCzY MÚzeUMi CeNtrUM
www.muzeumicentrum.hu / 
Facebook

december 6. vasárnap 10:00
ADVENTI NÉGYEK
Csatlakozz online mini-soroza-
tunkhoz, amelyben a Ferenczy 
Múzeumi Centrum alkotó 
kedvű, kreatív munkatársai saját 
készítésű karácsonyfadíszeket 
mutatnak be Nektek! Ezen a 
napon térbeli papír-fenyőfát 
fogunk készíteni, amelyet hasz-
nálhattok különálló díszként, 
vagy ha többet készítetek belő-
le, akkor girlanddá is fűzhetitek.

december 6. vasárnap 15:00
TEREMTÉS – Ferenczy Noémi 
művészete kiállítás virtuális 
bemutatása
A virtuális kiállítással otthonról 
is bejárható lesz a szentend-
rei Pajor kúria épületében 
megrendezett tárlat, teremről 
teremre követhetővé válik a 
kiállítás teljes anyaga. A séta 
során a látogatók megismerhe-
tik nagyításban, részleteiben az 
egyes műveket, ezekről érdekes 
tartalmi tájékoztatást kapnak. 
Kurátor: Bodonyi Emőke

december 11. péntek 18:00
MÚZEUMI MESÉK – Önismereti 
foglalkozás felnőtteknek
Templom – Önismereti foglal-
kozás Boros Luca meseterapeu-
tával a Barcsay 120 – válogatás 
a gyűjteményből című kiállítás-
sal kapcsolatban. A foglalkozás 
során egy talmudi legenda nyo-
mán járjuk be Barcsay „városát”, 
majd felkutatjuk benne a saját 
templomunkat.

december 12. szombat 18:00
KORTÁRSALGÓ – irodalmi be-
szélgetéssorozat
Kukorelly Endre író és barátai 
szubjektív irodalmi estje, ahol 
kortárs írókkal ismerkedhetünk 
meg, nemcsak munkásságukon, 
hanem izgalmas, fordulatokban 
bővelkedő személyes törté-
neteiken keresztül. Vendég: 
Farkas Zsolt irodalmár, esztéta, 
filozófus, író

december 13. vasárnap 10:00
ADVENTI NÉGYEK
Adventi Négyek sorozatunk 
harmadik epizódjában tartsatok 
Juduskával, aki a múzeum prog-
ramszervezője és a Szimultán 
Művészeti Iskola ötvös szakának 
hallgatója. Szabadidejében 
ékszereket tervez és fest. Egyik 
kedvenc alapanyaga a kreatív 
gyurma, ami tökéletes lehet egy 
izgalmas és dekoratív kará-
csonyfadísznek is.

december 13. vasárnap 19:00
APROPÓ – filmbemutató a 
Ferenczy Múzeumi Centrum 
Facebook oldalán
A kéthavonta jelentkező port-
résorozatunkban szentendrei 
vagy szentendrei kötődésű 
művészeket, alkotókat muta-
tunk be. Ezen az esten a film 
főszereplője Kukorelly Endre 
író lesz.

December 20. vasárnap 10:00
ADVENTI NÉGYEK
Adventi Négyek sorozatunk 
utolsó epizódjában alkossa-
tok együtt Herr Ágnes vezető 
grafikusunkkal. A múzeum 
mindennapi kreatív folyama-
taiban való részvétel rendkívül 
inspiráló közeget teremt, így 
mindig van lehetősége valami 
újat létrehozni. Ezen a délelőt-
tön a csíkok és formák izgalmas 
kombinációjából készíthettek 
vele karácsonyfadíszeket.

MANk GAlériA
www.alkotomuveszet.hu

december 2-31.
LÁSSÁTOK, LÁSSÁTOK! – A 
MANK adventi online kiállítása
A szemkápráztató karácsonyi 
forgatagból egy meghitt online 
galériatér várja a látogatókat, 
ahol kortárs képzőművészeti 
alkotások segítik az ünnepre 
hangolódást.

SZÍNHÁZ

teÁtrUM
www.szentendreiteatrum.hu
Facebook: Szentendrei Teátrum

december 1-24.
ADVENTI NAPTÁR – a Teátrum 
irodalmi sorozata
A várakozás ideje ez. Várunk 
a fényre, az érkezésre, ünnepi 
meghittségre, a nyugalom 
meleg csöndjére, ragyogó 
mosolyra, végtelen békességre. 
A reményekkel teli várakozás 
idejére a Szentendrei Teátrum 
online színházi pillanatokkal 
várja a közönséget. Huszonnégy 
nap, huszonnégy üzenet. Az ad-
venti sorozat irodalmi gyöngy-
szemeit neves színművészek 
előadásában mutatjuk be.

KONCERT

BArlANG
szentendreprogram.hu / 
Facebook

november 27. péntek 20:00-tól
CITERA JAZZKLUB – Kar-
dos-Horváth János feat. Dö-
mény Krisztián online koncertje

Citerával kísért régi és új Kau-
kázus -és KHJ-dalokkal lépnek 
ki a fényre.
Belépő: 1000 Ft

december 1. kedd 20:00 órától
ÖTÖDIK ÉVSZAK KLUB online 
koncertje
Népzenei hangszereléssel ját-
szott akusztikus városi zene.
Belépő: 1000 Ft

december 4. péntek 20:00 
órától
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB 
online koncertje, vendég: Vá-
rallyay Petra – hegedű, zongora
Belépő: 1000 Ft

december 11. péntek 20:00 
órától
KRONOSZINKLASZTIKUS 
INFUNDIBULUM – titokzatoste-
lepesek online koncertje
Egy nem mindennapi program 
két szentendrei kötődésű ban-
dával. Heavy beatek, szárnyaló 
leadek, őspank.
Belépő: 1000 Ft

december 15. kedd 20:00 
órától
ISMÉTLÉS – A Front Színház 
előadásának online bemutatója
Az ember mindenkori jelenének 
és mindennapi jelenlétének 
kísérleti bemutatása.
Belépő: 1000 Ft

december 22. 20:00 órától
VAN FILMZENEKAR online 
koncertje
A filmekhez írt dalok önmaguk-
ban is megállják a helyüket.
Belépő: 1000 Ft

MOZI

P’ART MOZI
partmozi.hu

LÉLEKMOZI SOROZAT – Online 
filmelemző beszélgetés vezető: 
Tanner Gábor filmesztéta

december 15.18.30
DOMBOKON TÚL – rendező: 
Christian Mungiu
színes, feliratos román filmdrá-
ma (150’)(16)(2012)

január 5. 18.30
FOGLYOK – rendező: Deák 
Kristóf
színes magyar dráma (100’)(12) 
2019
CINEBOOK SOROZAT – Online 
filmelemző beszélgetés vezető: 
Tanner Gábor filmesztéta

december 12. 18.30
DÖGKESELYŰ – rendező: And-
rás Ferenc
színes magyar krimi (109’)(16)

Munkácsi Miklós Kihívás c. 
regénye alapján
NYISD KI A SZEMED! SOROZAT 
– Online filmelemző beszél-
getés vezető: Szarka Judit 
filmesztéta és Schramkó Péter 
magántanár

2020.december 12. 16.00
SZTÁLIN HALÁLA – rendező: 
Armando Iannucci
színes, szinkronizált francia-an-
gol vígjáték (106’)(16) 2017
ÖKOPARTY SOROZAT – Online 
filmelemző beszélgetés vezető: 
Tarnóczy Mariann filmklub 
vezető. Meghívott szakértő 
vendégek: Újszászi Györgyi 
(Védegylet) Viktor András 
(Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület)

2020.december 9. 18.00
2040 – rendező: Damon 
Gameau
színes ausztrál dokumen-
tumfilm (92’) 2019
A film a jövőben, 2040-ben 
játszódik – 20 év múlva, nincs 
is olyan messze.. A rendező, 
Damon Gameau kislánya, 
Velvet szemszögéből képzeli 
el, hogyan is nézne ki világunk, 
ha a ma már rendelkezésre álló 
tudást, módszereket, eszkö-
zöket, szemléletet a mainst-
ream befogadná, magunkévá 
tennénk azokat.

ADVENT

ADveNt szeNteNDréN
szentendreprogram.hu
Facebook / YouTube: Szentendrei 
Kulturális Központ

november 28. 10:00
ANGYALDÍSZ-KÉSZÍTÉS ON-
LINE
Csodaszép és praktikus angyal-
díszek készítésére tanít meg 
Kyrú, advent első szombatján! A 
szalvétaangyal az ünnepi asztal 
terítékének gyöngyszeme. Az 
üdvözlőlap a felhőlakó angya-
loktól különleges. De mindkét 
angyal akár lehet a karácsonyfa 
dísze is!

november 28. 16:00
MEGJÖVENDÖLVE VOLT 
RÉGEN…
Angyali üdvözlet – Mária és 
József szobránál az Evangélikus 
Templom udvar kapujánál az 
Evangélikus Zenei Óvoda és a 
Református Óvoda óvodásaival 
és óvónőivel Császár Domonkos 
teológus hallgató beszél az 
angyali üdvözletről. Énekelnek 
a gyerekek és az óvónők, majd 
mécsessel a kezükben énekel-
ve viszik az angyali üdvözletet a 
Dumtsa utca forgatagában.
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november 29. / december 6. / 
13. / 20. 19:30
VÁROSI GYERTYAGYÚJTÁS
Az Advent Szentendrén 
programsorozat meghitt és 
különösen kedvelt eseményei 
a vasárnapi gyertyagyújtások. 
Ebben az évben a járványügyi 
helyzet miatt sajnos nem lehet 
közösségi eseményként meg-
szervezni a gyertyagyújtást, de 
hisszük, ONLINE, a képernyőn 
keresztül is megélhetjük eze-
ket az ünnepi pillanatokat!

december 1-24.
VILÁGÍTÓ ADVENTI KALENDÁ-
RIUM
December elsejétől minden 
nap más-más helyi lakos 
díszíti fel és világítja ki ablakát 
az aznapi adventi számmal. 
Karácsonyhoz közeledve így 
egyre több ablak világít majd 
Szentendre utcáin. A Face-
book-eseménynél található 
térkép alapján egy késő 
délutáni séta során minden nap 
megkeresheti az újabb világító 
kalendáriumi ablakot!

december 3-20.
KALANDOS ADVENTI SÉTA
Nyomkereső játék gyerekek-
nek Szentendre belvárosában. 
További információ és letölthe-
tő útikalauz a szentendreiprog-
ram.hu oldalon található, vagy 
elérhető nyomtatott formában 
a Parti Medve Kávézóban.

december 5. 16:00
ÜDVÖZÍTŐTÖK SZÜLETETT…
Az Evangélikus Templom 
melletti „pásztorok tanyája” 
faragott szobrai megele-
venednek a Püspökmajori 
óvodások, óvónők pásztorjá-
tékával. Horváth-Hegyi Olivér 
evangélikus lelkész beszél a 
Biblia üzenetéről: „Üdvözítő-
tök született…” Pásztorokként 
indulnak a betlehemi istálló 
felé, mécsesekkel a kezükben, 
énekelve és helyenként botos 
táncot járva.

december 6. 10:00
EZÜSTERDŐ LAKÓI
A Batyuszínház ünnepváró 
bábjátéka. Serteperte és 
Tébláb, a két kis manó nagyon 
várja már a Mikulást. Sürg-
ölődnek, takarítanak, szépítik a 
kunyhójukat, de a szarka elviszi 
egyikőjük csizmáját. Vajon 
megtalálják-e a Mikulás érke-
zéséig? Jegy: 500 Ft. Jegyvétel 
és vetítés: online-szentendrei-
kult.jegy.hu

december 12. 10:00
MÉZESKALÁCSHÁZ-KÉSZÍTÉS
Az elkészített, megsütött 
ház-alapok és a díszítés 
hozzávalói egy szép dobozban 

Bartha Álmos
EDDIG KELL 

BEKÜLDENI A 
CIKKEKET

EZT TESZI 
A KUTYA A 

CSONTTAL A 
KERTBEN

LÉGZŐ- ÉS 
EMÉSZ-

TŐ-RENDSZER 
KÖZÖS RÉSZE

YTTRIUM 
VEGYJELE

ANGOL ELIT 
MAGÁNISKOLA

NÁTRIUM 
VEGYJELE

A LÁNYÁNAK 
A FÉRJE

FELFOG MEGFEJTÉS 
FOLYTATÁSArejtvénye

MEGFEJTÉS





       

G
NEM IS
FÖLÖTT 

SVÉD KORONA 
VÁLTÓPÉNZE 
HAJNALI MISE 
ADVENTKOR

2 AZONOS LAP 
PÓKERBEN 

BOROZÓBAN 
VAN! 


SZEMÉLYES 

NÉVMÁS 
RITKA NŐI NÉV

AZ Ő VESZTE-
SÉGÜK

ELNYOMÓ 
URALKODÓ 

 
TERMÉSZETES 
SZÁMOK JELE 
ELEKTROMOS 

POTENCIÁL 
JELE

EZ TILOS
MICIMACKÓ-

ÉKNÁL


NETFLIX 
SOROZAT  MÁR NEM 

ÉRDEKLI 


EZT TESZI A 9 
VOLTOS ELEM, 

HA MEGNYALOD
NÉPCSOPORT

A RAKÉTA 
CSAPAT KÉT 
TAGJÁNAK 
PÓLÓJÁN A 

BETŰK




KÖTŐSZÓ 


ENERGIA JELE 

ITAL NEUTRON
JELE

EDÉNY 

 ROMÁNIAI MAGYAR 
SZÉPIRODALMI 
MAGAZIN VOLT 
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. január 8-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy a szevi@

szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között egy Szentendrei Szappan Manufaktúra 

által felajánlott csomagot sorsolunk ki.

A szerencsés nyertes nevét januári lapszámunkban tesszük közzé.

A november 18-i rejtvényünk helyes megfejtése „halottak napja” volt.

A nyertes: Török Évi

Nyereménye egy eredeti grafika Krizbai Gergely „Krizbo” szentendrei grafikustól.

karácsonyi ünnepkört. A gye-
rekek és az óvónők énekelve 
a Három királyok szobrához 
mennek. Három gyermek 
királynak öltözik, és együtt 
vonulnak a főtéri betlehemi 
istállóig. Énekekkel, versekkel 
búcsúztatják a karácsonyi 
ünnepkört.

Facebook: Dalmát Kávézó

december 23. szerda 18:00
SZAMÁRHEGYI BETLEHEMES
Idén a járványhelyzet miatt a 
sokak által szeretett hagyo-
mányos Szamárhegyi betle-
hemes játék sajnos elmarad. 
Bár az élő játék, az együttlét 
varázsa aligha pótolható, 
mégis kísérletet teszünk rá, 
és a (régi) Dalmát Kávézó FB 
oldalán a megszokott időben, 
december 23-án, 18 órakor 
elérhető lesz a 2006-os betle-
hemes előadás, a Misztérium 
a szent születésről archív 
felvétele.

Az online anyagok a kezdő 
dátumtól kezdve december 31-ig 
megtekinthetők.

vásárolhatók meg a szentendrei 
Tourinform Irodában (ára: 2200 
Ft). A házikó összeillesztéséhez 
és a díszítéshez egy ingyenes 
bemutató videó nyújt segítsé-
get, mely december 12-én, 10 
órától lesz elérhető a Szentend-
rei Kulturális Központ YouTube 
csatornáján.

december 12. 16:00
MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE…
Az Evangélikus Templom 
melletti pásztorok tanyájánál 
szedelőzködnek, ajándékokat 
visznek magukkal a Bimbó utcai 
óvodások, óvónénik. Dani Zsolt 
baptista lelkész útra bocsájtja 
a kis „pásztorokat” a Biblia üze-
netével. Imbolygó lámpásokkal, 
énekelve egészen a főtéri betle-
hemi istállóig mennek.

december 12. 19:00
ADVENTI KONCERT
A Musica Beata Kórus és az Új 
Szentendrei Kamarazenekar 
közreműködésével.

december 19. 16:00
AZON VAN EGY RENGŐ 
BÖLCSŐ, ABBAN FEKSZIK AZ 
ÚR JÉZUS…

A főtéri betlehemi istálló 
„bölcsőjét” ringatják énekszó-
val a Szivárvány és a Szent 
András óvodák óvodásai és 
óvónői. Blanckenstein György 
római katolikus plébános 
üzenete Karácsony estéjére. 
Az örömhírt elviszik a gyerekek 
mécsesekkel a kezükben a 
Dumtsa utca sokadalmába.

december 19. 10:00
KARÁCSONYI TÖRTÉNET
Bibliai történetet mesél 
gyerekeknek és felnőtteknek 
Horváth-Hegyi Olivér evangéli-
kus lelkész.

december 19. 19:00
ADVENTI KÓRUSHANGVER-
SENY
Jubileumi válogatás a 70 éves 
Musica Beata Kórus felvéte-
leiből.

január 6. 16:00
„HÁROM KIRÁLYOK NAPJÁN…”
Az Evangélikus Templom 
mellett gyülekeznek az 
óvodások, az óvónők, akik 
advent szombatjain átélték a 
betlehemi történetet. Bécser 
Róbert ferences atya bezárja a 
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Természetesen, – mint mindannyiunk éle-

tét – Judit mindennapjait is nagyban meg-

változtatta a pandémia. A műsorvezetőnő 

munkáit lemondták, előadásai elmaradnak, 

nem járhatja az országot úgy, mint korábban. 

Őt is megérintette a negatív hangulat, a szo-

morúság, a folytonos bizonytalanság okozta 

stressz, főleg most, a második 

hullám ideje alatt. Ám még idő-

ben fordított egyet a dolgok ál-

lásán, nem hagyta elhatalma-

sodni a borúlátó gondolatokat.

Judit hosszú évek óta sport-

szerűen gyalogol. Sétái során 

rendszeresen megfordul a bel-

város utcáin, a Dunakorzón vagy 

akár a környék dimbes-dombos 

vidékein is. Az egészségmegőr-

ző jelleggel végzett gyaloglás 

pozitív hatásairól – mind fizikai, 

mind mentális értelemben – 

rengeteget tudna mesélni, de 

számunkra ez most azért külö-

nösen érdekes, mert november 

elején éppen egy ilyen gyalog-

lása alkalmával fogalmazódott 

meg benne a 100 napos poziti-

vitás kihívás ötlete, melyről így 

mesélt:

„Jellemző rám, hogy ha van cél, 

feladat, akkor mindenre ké-

pes vagyok. Éppen ezért ez az 

időszak most különösen nehéz 

számomra, hiszen nincs mun-

kám, nem megyek találkozókra, 

nem tartok előadásokat és nem 

utazhatok. Természetesen én is 

érzékelem ezt a rendkívüli helyzetet, ami sok 

negatívummal jár. Egy alkalommal, gyalog-

lás közben egyszer csak bevillant a gondolat, 

hogyan is lehetne előbányászni valami kis 

jót, ebben a nehéz, szorongásokkal teli idő-

szakban. A Facebook-kihívásom arról szól, 

hogy 100 napon keresztül – és persze remé-

nyeim szerint valamilyen formában majd 

utána is – tudatosan figyelek arra, hogy az 

adott napban mindenképpen találjak vala-

mit, ami örömöt adott nekem, amiért hálás 

lehetek. Ezeket a pillanatokat, élményeket, 

de akár emlékeket, vagy recepteket, aztán 

megosztom a közösségi média felületemen 

és örömmel veszem, ha követőim maguk is 

így tesznek. A célom ezzel elsősorban ma-

gamat erősíteni ezekben a nehéz időkben, 

de emellett szeretném, hogy aki velem tart, 

kezdjen tudatosan odafigyelni a hétköznapok 

olyan pillanataira, amik mellett egyébként 

elmennénk, észre sem vennénk. Ha tudato-

san figyeljük magunkat, megállapíthatjuk, 

hogy minden napunk ugyan nem lehet jó, de 

minden rossz napunkban egészen biztosan 

felfedezhetünk valami pozitívat, ha épp csak 

egy röpke pillanatot is.”

A kezdeményezés hamar célt ért, és Judit 

kihívása köré gyorsan egész kis közösség 

toborozódott. Az emberek örömmel oszt-

ják meg saját napjuk történéseit, pozitív 

élményeit. Nagyon sokan a műsorvezető-

nő posztjainak hatására kezdtek el például 

gyalogolni, és örömmel számolnak be a 

folyamatosan emelkedő lépésszámokról, 

és a séták okozta pozitív változásokról is. 

(Az  egészségmegőrző jelleggel végzett 

séta esetében a napi ajánlott lépésszám: 

10.000. Ha rendszeresen elérjük ezt a szá-

mot, az pozitív irányú változásokat idéz elő 

a szervezetünkben, többek közt segít a 

fogyásban, csökkentheti a vérnyomás- és 

szívproblémák kialakulását is – a szerk.)

„Bevallom, magam is meglepőd-

tem, milyen meleg fogadtatás-

ra talált a kezdeményezésem. 

Nagyon figyelek arra, hogy aki 

kommentel, annak mindig vála-

szoljak is. Ha valaki megtisztel, 

hogy velem tart, hatok rá, akkor 

természetesen ez oda-vissza 

kell, hogy működjön. Van, aki 

megköszöni, hogy elindítottam 

a kezdeményezést. Van, aki ar-

ról számol be, hogy már alig 

várja az estéket, hogy leülhes-

sen és elolvashassa a napi po-

zitivitás adagját. Van, aki egy 

receptet oszt meg, van, aki egy 

jó kirándulóhelyet. Más külföld-

ről jelentkezik be, és az ottani 

élményeiről mesél. Szerintem 

egy közszereplő esetében kü-

lönösen fontos a hitelesség, és 

én valóban azt osztom meg, 

ami tényleg megmelengette a 

szívem aznap. Ez nem egy ál-

pozitív marketingfogás, hanem 

egy figyelemfelhívás, hogy nem 

szabad átadni magunkat a fé-

lelemnek. Persze mindent meg 

kell tennünk azért, hogy védve 

legyünk; maszk, kézmosás tá-

volságtartás, vitaminok, mozgás, satöbbi, 

de nem lehet hagyni, hogy eluralkodjon raj-

tunk a félelem. A szorongásnak, a folytonos 

aggódásnak, a rettegésnek nagyon komoly 

szerepe van az immunrendszerünk legyen-

gülésében” – hangsúlyozza Judit.

A vírushelyzet és a szigorítások az idei ad-

venti várakozás és az ünnepek időszakára 

is nagy hatással lesznek. Elmarad a híres 

szentendrei karácsonyi vásár, sokaknál még 

a család sem gyűlik majd úgy össze, ahogy 

az eddig hagyomány volt, hiszen mindany-

nyian igyekszünk óvni idősebb családtag-

jainkat, és idén az év végén szokásos jóté-

Pozitívan a nehéz időkben is

Endrei Judit városunk közkedvelt polgára. Nem láthatatlan, érinthetetlen 
celebritás, hanem ízig-vérig szentendrei lakos, akivel bármikor 
összefuthatunk, akinek mindig van egy mosolya számunkra, s aki 
most a járványra válaszul egy életigenlő kihívásba kezdett.

Endrei Judit | Fotó: Olajos Piroska



konykodás is kicsit más formában valósul 

meg, mint korábban.

„Nagyon szeretem Szentendre karácsonyi 

arcát, a csodálatos ünnepi hangulatot. 

Ez most nagyon fog hiányozni, de érthető, 

hogy jelen helyzetben nem tartható meg az 

ilyenkor szokásos vásár. A díszkivilágítás, 

az ünnepi fények miatt, így is biztosan sok-

szor le fogunk menni a belvárosba sétálni, 

elkortyolgatunk majd egy-egy pohárka 

forraltbort. Nálunk családi hagyomány az 

is, hogy Szentestén a vacsora után leláto-

gatunk és élvezzük a város csendes, ünnepi 

ragyogását. Az adventi vásár elmaradása 

idén sajnos az adakozásra is hatással van. 

Mi, az Első Szentendrei Női Szalon Egyesület 

tagjaival már több, mint 20 éven keresztül 

mindig ott álltunk a vásárban és gyűjtöttünk 

szentendrei rászoruló gyerekek javára. Idén 

nincs vásár, de a jótékony kedvünk megma-

radt, most pénzt gyűjtünk és majd elutaljuk a 

megfelelő helyre. Nem szabad elfelejtenünk, 

hogy amíg mi abban a szerencsés helyzet-

ben vagyunk, hogy melegben, biztonságban 

ünnepelhetünk, és étel is kerül az asztalra, 

addig sajnos nagyon sokan nélkülöznek, kü-

lönösen ebben az időszakban. Ha máskor 

nem, akkor legalább így az év vége fele gon-

doljunk azokra, akiknek mindebben nincs 

részük. Egész évben hajtjuk a mókuskereket, 

szemellenzővel megyünk előre, mint a lovak. 

Legalább ilyenkor karácsony táján nyissuk 

ki egy kicsit a szívünket és adjunk. Sok helyet 

lehet találni, ahol jól jön a segítség, akár a 

szomszéd családban is jól jön a támogatás, 

csak járjunk nyitott szemmel, no meg nyitott 

szívvel” – tanácsolja Judit.

Az idei karácsony várhatóan sok minden-

ben más lesz, mint azt megszokhattuk, de 

a család, az ünnepi tradíciók, a karácsonyi 

varázslat megőrzése segíthet, hogy szép, 

szeretetteljes, békés módon zárjuk az évet, 

minden éppen zajló viszontagság ellené-

re. A hagyományok, a karácsonyi játékok 

Endrei Judit családjában is fontos szerepet 

kapnak, még úgy is, hogy gyermekei már 

felnőttek.

„Gyermekkoromban is nagyon szerettem 

a karácsonyt. Mindig volt szép karácsony-

fánk, szaloncukor, ajándékok, – persze nem 

toronyóra lánccal – könyv mindig került a 

fa alá, de már akkor sem az volt a lényeg, 

hogy nagy és gazdag ajándékokat kapjunk. 

Aztán amikor nekem is gyermekeim lettek, 

én is törekedtem, hogy megteremtsem azt a 

bizonyos karácsonyi varázslatot. Az adventi 

időszakra magam varrtam nekik zsákocs-

kákat, melyeket megtöltöttem különféle 

apróságokkal; radír, csoki, kis játékfigura, 

valami kis egyszerű kedvesség. Így a vára-

kozás napjai alatt minden reggel várta őket 

egy kis meglepetés. Mókás, hogy amikor a 

lányok már nagyok voltak, egyik évben úgy 

döntöttem, hogy felhagyok ezzel a szokás-

sal, ám meglepetésemre, ők kikövetelték a 

zsákocskákat. A szentestei vacsorához is ki-

találtam egy kis kedvességet. Mindenki, aki 

az asztalnál ült, kapott egy kis diót. Ezeket a 

diókat én előzetesen megtöltöttem egy–egy 

személyreszabott, idézetet tartalmazó papír-

kával, összeragasztottam, majd kifestettem 

arany vagy ezüst színűre. Az mindig nagyon 

szép pillanat volt, amikor kibontottuk és az 

idézet hol könnyet csalt elő, hol nagy nevetés 

lett a papírcetlik láttán. Ebből az ötletből ki-

indulva íródott később a Női Aforizmák című 

könyvem” – emlékszik vissza a magyar tele-

víziózás legendás személyisége, aki a fiata-

labbak számára ismeretlen szerepkörben, a 

két műsorszámot összekötő bemondóként 

volt az ország egyik kedvence.

„Idén több karácsonyi vonatkozású dolog-

ban is változtatunk. Elhatároztam például, 

hogy nem élő fánk lesz, hanem műfenyőnk. A 

napokban meg is érkezett a csomag, mi pe-

dig szépen felállítottuk a nappaliban és úgy 

döntöttünk minden este felkerül rá valami, 

kicsit megnyújtva ezzel a a Szenteste-érzést. 

A magunk örömére csináljuk, ezzel is egy kis 

extra pozitivitást csempészve az egyre sö-

tétülő téli napokba. Ráadásul idén a bejglit 

is magam tervezem megsütni. Lehet, hogy 

kanállal esszük majd meg, mert én dupla 

mákkal szeretem, lehet, hogy nem lesz olyan 

csinos, de az biztos, hogy finom lesz” – osztja 

meg velünk a titkos, családi terveket mo-

solyogva Judit.

A 100 napos pozitivitás kihívás túlnyúlik 

a karácsonyi időszakon is, így felmerül a 

kérdés, hogyan tovább. Pozitivitásra, össze-

tartó közösségekre, egymás támogatására 

2021-ben is nagy szükség lesz. Mindenki 

nagy reményekkel tekint az elkövetkezendő 

esztendőre, remélve a koronavírus-járvány 

végét, a vakcina megjelenését, a dolgok 

megszokott mederbe való visszatérését. 

Judit így vélekedik erről:

„Nagyon egyszerű, hogy én mit várok 2021-

től; azt, hogy egészségben túléljük, én és 

a szeretteim és mindenki ezt az időszakot. 

Nagyon várom, hogy vége legyen a járvány-

nak és a dolgok újra normális kerékvágásba 

kerüljenek. Engem az idei év még inkább rá-

ébresztett az egészségtudatos lét fontossá-

gára, úgyhogy nyilván erre is még nagyobb 

hangsúlyt fogok fektetni. Úgy gondolom, 

mindenkinek első lépésként saját magát 

kellene egy kicsit jobban karban tartania 

testileg és lelkileg egyaránt. Nem szabad 

– főleg nekünk, nőként – leghátulra sorolni 

magunkat, mert különben nem fogunk tudni 

energiát, segítséget nyújtani azoknak, akik 

tőlünk várnak támogatást, gondoskodást. 

A 100 napos kihívást pedig a századik nap 

leteltével sem fogom csak úgy abbahagyni, 

mintha elvágták volna. Már most, alig egy 

hónap elteltével is napjaim fontos, megha-

tározó részévé vált. Egyfajta felelősséget is 

érzek a kihívás köré alakult közösség kap-

csán is, így biztosan lesz folytatása ennek a 

történetnek, valamilyen formában.”

Összeállította: Szőke Anna
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Eszeveszett mesék

Az elvArÁzsOlt rOllÁtOr

Be kellene vásárolni. Lássuk csak: félig 

üres már ez a spejz… Liszt, cukor, tojás… na 

jó, induljunk. Maszk megvan, slusszkulcs 

megvan. A tömegben vigyázni kell, ez a 

nyavalya itt van velünk, körülöttünk, csak 

óvatosan. Na hopp, itt a rollátor, ezt most 

odaparkolom a szokásos helyre – az öreg 

autóm helyére. Szeretem ezt a húszéves 

Toyotát, olykor döcög, nyekereg, de mindig 

elvisz mindenhová. A közértben nincs nagy 

tömeg, lássuk csak, ez is megvan, meg az 

is. Szevasz Jóska! Majd felhívlak… Azért jó 

kijönni innen, vissza a biztonságot nyújtó 

otthonba. Gyerünk… Az ezüst Toyota en-

gedelmes, pillanatok alatt hazaérek, de… 

Hol a rollátor?

A parkolóhelyem üres, a kis segédeszkö-

zöm meg sehol. Pedig nagy szolgálatot 

tesz, néha bevásárláskor pakolom tele, 

máskor csak jó ránehezedni, biztonságot 

ad. Nagyjából tizenötezer forint az értéke, 

de nekem sokkal többet ér ennél. Évek óta 

velem van, mintha összetartoznánk. Kere-

sem, körbejárom a környéket, amennyire az 

erőm engedi, hetvenöt évesen már nehe-

zen mozog az ember. Valaki szórakozásból 

arrébb vitte? De nem, se híre, se hamva. 

Kinek jut eszébe eltolni, ellopni, szinte el-

varázsolni egy ilyen négykerekű kiskocsit? 

Kinek van erre szüksége? S egyáltalán mi-

lyen lelkiismerettel megáldott ember lehet 

az, aki elviszi egy idős honfitársa segéd-

eszközét?

Fontos, nagyon is fontos segédeszközét.

Másnap reggel újabb kör, újabb kutatás – 

megint eredménytelenül. Legszívesebben 

felhívást adnék közzé, bemondatnám a rá-

dióban, a televízióban, kirajzszögezném a 

Bükkös-parton, a Fő téren, a Dumtsa kor-

zón, mindenhol, hogy kérem, követelem 

vissza a rollátort, mert az az enyém. Aztán 

hagytam az egészet, és vettem egy mási-

kat, a társadalombiztosítás támogatásával 

jóval olcsóbban. Itt van velem az új, mond-

hatnám a modernebb változat, de én a régit 

szerettem. Az ember, ahogy idősödik, már 

csak ilyen, ragaszkodik a tárgyaihoz, a ko-

rábbi életéhez.

S ha a tolvaj esetleg olvassa ezt, akkor szé-

gyellje magát! Ha mégis megszólal benne a 

lelkiismeret és visszahozná, beleültetném 

és lelökném a hegyről… Megkapná tőlem 

a magáét.

-sg-

(A történet szereplője úgy döntött, ha visz-

szakapná a rollátort, jótékony célra ajánlja 

fel.)
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Prédikáció a Prédikálószékről
…és persze az lenne az igazi, ha ott a Kál-

vária téren focizhatnánk, a Laccal, a Pittyel 

meg a többiekkel, karók leszúrva, esetleg 

két pulcsi kapufa gyanánt, aztán uzsgyi, 

mehetne a cselezés a jó levegőn. De ez 

most nem megy. S nem csak ez nem megy 

– szinte semmi, amitől megemelkedik a 

pulzus, és mámorossá tesz a mozgás, a 

játék öröme. Tavaly és persze a korábbi 

években olykor a világ legjobb kor cso-

lya pá lyá ja volt a miénk, Pannóniatelepnél 

a senki földjén. A talajvíz nagyjából fél mé-

teres, a hideg, rideg hajnalokon egyszer 

csak befagyott és tökéletes biztonságot 

nyújtó, szép hosszú pályával ajándékozta 

meg a korcsolya szerelmeseit. A nap min-

den szakában felbukkant ott valaki, aztán 

csak siklott önfeledten, hosszú-hosszú 

perceken át, a nádassal körülzárt terüle-

ten. De hétvégenként valóságos tömegje-

lenetek játszódtak le – mintha a Városligeti 

műjégpályán lennénk, csupán a világítás, a 

hangszórókból szóló Cure vagy Depeche 

Mode számok hiányoztak.

No meg a forralt bor.

De egyelőre – lapzártánk idején – se ta-

lajvíz, sem korcsolyázó kedv. Inkább be-

zárkózik mindenki, és az ablakon keresztül 

kukucskál ki a világra a járványhelyzet mi-

att. Pedig mozogni ilyenkor is muszáj, sőt 

a kardiológusok, no meg az örökmozgók 

szerint kötelező. Akár egy tempós séta 

a Pap-szigeten már megteszi. S jó lenne 

most idebiggyeszteni a Dumtsa korzót, 

megannyi portékával színesítve, a szoká-

sos decemberi kirakodóvásárral csábítva 

– de ez sincs.

Szinte semmi sincs.

Csak a vágy, a korábbi életünkre.

Amit talán csak most, igazán most kez-

dünk el értékelni. Jelen pillanatban tiltott 

program a tornatermi kispályás futball. 

Ugyancsak erre a sorsra jutott a fitnesz-

klubok parfümtől és izzadtságtól vegyes 

illatkavalkádja, a heves kártyapartik, sak-

kcsaták, a csoportosan elkövetett „Gaz-

dálkodj okosan”.

Pedig van, igenis van lehetőség kimoz-

dulni.

Sőt futni, gyalogolni, friss levegőt szívni. 

Nekünk, szentendreieknek nemcsak a 

Duna-part csábító, a víz hullámzásával 

és spriccelésével a perlekedő kacsákkal, 

hanem a hegyek, a várost körbeölelő ki-

sebb-nagyobb domborulatok. Egy hideg 

kristálytiszta reggelen érdemes nekilódul-

ni akár a Kőhegynek is, hiszen „kitaposott 

ösvény” vezeti a kirándulót, ilyen-olyan 

jelzések mentén lehet jó messzire elgya-

logolni a tüdőt, friss levegővel teliszívni. S 

akkor még nem beszéltünk a különleges 

Prédikálószékről. A Visegrádi-hegység 

egyik legközkedveltebb részéről. A Ko-

márom-Esztergom megye és Pest megye 

határán található csúcs, hosszú évek óta 

vonzza a turistákat. Több helyről is meg-

közelíthető ez a több mint hatszáz méteres 

domborulat – a Visegrádi-hegység harma-

dik legmagasabb pontja. Ha Szentendréről 

kezdünk el felbaktatni fel és egyre csak 

feljebb, akkor Izbégen keresztül, Dömör-

kapun és Sikároson át érhetünk a csúcsra.

A csúcsra, amely pazar élménnyel aján-

dékoz meg.

Túlzás nélkül Magyarország talán leg-

szebb (na jó, az egyik legszebb…) panorá-

mája tárul a kirándulók elé, lehet gyönyör-

ködni a Dunakanyarban, a Börzsönyben, 

Visegrádban, no meg a Duna túlsó partján 

a Vác fölé tornyosuló Naszály képével. S 

ha valaki nem csak a látvány miatt megy, 

az is remekül érezheti magát, a hegy kivá-

lóan alkalmas piknikezésre, hátizsákból, 

kosárkából előhorgászott szalámis-vajas 

kenyér, és dobozos sör elfogyasztására. 

Egyébként 2016-ban tizenkét méter magas 

kilátó épült itt. Csoda-e, ha hétvégenként 

hat-hét-nyolcezren látogatták meg ezt a 

különleges helyet?

A Prédikálószék a külseje miatt kapta a 

nevét.

A sziklás csúcsa – azt mondják, akik látták 

–, szószékre emlékeztet.

Marad tehát ezen a télen a hegymenet.

Marad a gyalogtúra, ráadásul nem nagy 

tömegben, mert még az is árthat. Abszurd, 

már-már felfoghatatlan világ köszöntött 

ránk. Ilyenkor a frissebbje, a sportosabbja 

már rég tudta, melyik osztrák, vagy olasz 

sípályára indul majd decemberben, ja-

nuárban, februárban. A viszonylag sze-

rényebb lehetőségekkel bírók pedig ki-

mehettek Visegrádra, a hosszúnak ugyan 

nem nevezhető, ám mégis hangulatos sí-

pályára is. Egyelőre a „gondoskodó, min-

denre odafigyelő” kormány nem ajánlja, 

hogy bárki nekivágjon Európa valamelyik 

sípályájának.

Ausztria és Olaszország egyébként is be-

zárt.

Ha akarnánk, se mehetnénk oda.

Így aztán marad a Prédikálószék.

Marad a Pap-sziget, a Duna-part, a koco-

gás, a séta, és a vágyakozás, hogy egyszer 

talán vége lesz ennek a rémálomnak.

Az pedig egyelőre kérdéses, mi lesz ak-

kor, ha a talajvíz újra elönti a Pannóniatelep 

előtti sztyeppét, és befagy? Mert csábító 

lesz azok számára, akik már végigsiklottak 

azon a területen, mindenképpen az. Vajon 

oda lehet majd menni? Avagy az is tömeg-

rendezvénynek minősül?

… és persze az igazi az lenne, ha önfeledten 

futballozhatnánk a Kálvária téren.

Ha belefeledkezhetnénk a játékba, elfe-

lejtve munkát, gondokat – és azt az átko-

zott maszkot.

Jövő ilyenkor talán elérzékenyülve gondo-

lunk vissza ezekre a hónapokra.

Talán.

Egy valami biztos: a Prédikálószék, a 

Pap-sziget, a hét templom, a Templom 

tér ott lesz akkor is.

S mi, akik idetartozunk meglátogathatjuk, 

megnézhetjük, élvezhetjük bármelyiket.

Vészhelyzetben – és a normális életünk-

ben egyaránt.

És a semminél ez is több. Sokkal több.

Sinkovics Gábor

Fotó: Geiger Judit
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
szeNteNDre és viDéke 
PrAXiskÖzÖsséG

A vekOP 7.2.3.-17- 2017-00005 azonosító számú „Az alapellátás és népegész-

ségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” projektre a Doktor 

há egészségügyi szolgáltató kft. 149 723 269 ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült, létrehozva a „szentendre és vidéke Praxisközösséget” a 2019. január 01-től 

2020. november 29-ig tartó megvalósítási időszakban.

A Praxisközösség települései: Szentend-

re, Budakalász, Csobánka, Pilisszentlászló, 

Szigetmonostor.

A program célja a széles körű egészség-

fejlesztési tevékenységek szervezése és 

nyújtása a lakosság számára. A lakosság 

egészségmegőrzése, az egészséges élet-

módra ösztönzés, ezáltal a 

betegségek megelőzése, a 

Szentendre és Vidéke Pra-

xisközösség területén élők 

mind testi, mind lelki, azaz 

általános egészségi állapo-

tának javítása hosszú távon.

A megvalósítás terén a 

Covid járvány miatti ve-

szélyhelyzet és a három 

hónapos részleges mű-

ködés ellenére az egyéni 

állapotfelmérések 3283 fő-

vel, 91%-os teljesítménnyel 

zárultak. A mozgás-, táplál-

kozás-életmódtanácsadás 

programokon keresztül és 

a mentális egészség prog-

ramokkal együtt a praxis-

lakosság 12-a, 2037 fő leg-

alább egy programon részt 

vett. A prevenció körébe 

tartozóan egyéni egészsé-

gi állapotfelmérés, szűré-

sek (alvási apnoe szűrés, 

dementia-szűrés, szív és 

érrendszeri rizikó szűrés) 

alapján egyéni és csopor-

tos dietetikai tanácsadás, 

mozgás (gyógytorna) prog-

ramok, mentálhigiénés támogatás valósul-

tak meg, továbbá különböző témájú klub 

foglalkozások: diabetes, fogyást támogató 

klub, dohányzásról leszoktatást támogatás.

Az egészségfejlesztő tevékenységek a 

rendszeres, életvitelszintű testmozgást, 

életvitelszerű egészséges táplálkozást 

ösztönző közösségi programok a színtere-

ken, családi napok; sportnapok; életmód-

napok, települési rendezvények, újraélesz-

tés oktatása, egészségklub előadások, 

iskolai egészség napok csaknem 3300 

kliens bevonással történtek.

A megvalósítás 42 szakember (orvos, nő-

vér, dietetikus gyógytornász, sportoktató, 

pszichológus, védőnő, orvos szakmai veze-

tő, népegészségügyi koordinátor, projekt-

vezető, pénzügyi vezető, nyomda, grafikus, 

kommunikáció, informatikus) együttműkö-

désében történt. A tevékenységét a Praxis-

közösség széles körű együttműködésben, 

támogatással végezte, a népegészségügyi 

célok megvalósítása érdekében is, védő-

nőkkel, oktatási intézmények, média, szo-

ciális és civilszervezetek, illetve az önkor-

mányzatok közreműködésével.

Fenntartható további célok, hogy a fejlesz-

tés járuljon hozzá az alapellátás preven-

ciós fókuszú áthangolásához, és ezáltal 

a lakosság egészségtudatosságának nö-

veléséhez. Cél, hogy a résztvevők egész-

ségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretei, 

egészségtudatosságuk, egyéni felelőssé-

gük a saját és környezetük egészségéért 

növekedjen, ezáltal javulhat a lakosság 

egészségi és mentális állapota.

Javuljon az egészségügyi alapellátási és 

népegészségügyi feladatok összehango-

lása az egészségügyi ellátás betegség-

centrikus és a népegészségügy egészség-

centrikus szemléletmódjának ötvözésével.

A fenntartási időszakban elérendő, hogy 

terjedjenek a jó gyakorlatok, tapasztala-

tok az egészségfejlesztés szereplői között, 

ezzel hozzájárulva a helytelen életmódból 

adódó betegségek megelőzéséhez, a be-

tegek egészségi állapotának javításához.

Részletes adatok, ismertető a Praxisközös-

ség programjairól a honlapokon és szóró-

lapokon, kiadványokban találhatók.

 Dr.Hasitz Ágnes

 szakmai vezető



Nekrológ
Marika néni elutazott

(Oravecz Marika néni emlékére)

Nem volt vele kegyes az élet. De a Jóis-

ten igen, mert olyan természettel áldotta 

meg, hogy nagyon szeretett élni. És akart! 

Rengeteg baja, betegsége ellenére híres 

volt nevetéséről.

Mennyit nevettünk a nyugdíjas klub kirán-

dulásain, amelyet mindenki várt nagyon, te 

is! Az őrségi gyaloglásokat, az erdélyi ka-

rambolunkat, a nagybörzsönyi autótolást 

mindig a nevetésed kísérte, mintha tudtad 

volna, hogy az élet véges és mindig min-

den megoldódik!

Majdnem 20 évig vezetted a Püspökmajor 

Lakótelepi Nyugdíjas klubot, amit nagyon 

szerettél. Nem kedvelted a pénzügyeket, 

mindig az EMBER volt a lényeg. 86 éves 

voltál, de mindegy is, neked még itt lenne 

a helyed! Hogy karácsonykor vigyek neked 

egy kis Bailey’s-t, mert azt szeretted, az 

enyémet.

És most, hogy elutaztál utolsó kirándulá-

sodra, megcsinálom az itókát, és megisz-

szuk veled, érted, emlékedre!

Isten áldjon, Marika néni!

Aknay Ági

nyugdíjas népművelő

Búcsúzunk Martiny Marianntól

„Az élet egy színes álmodás, mely egyszer 

véget ér) A sír lesz a végső állomás, a szív 

pihenni tér” – ezzel a szép nótával kezd-

tem volna búcsúztatásom a temetőben, 

de most bepótlom. Búcsúzik tőled közös-

ségünk, a Szentendre Gyökerei társaság, 

melyet 22 éve alapítottunk és amelynek 

Szentendrére, a Vasvári lakótelepre köl-

tözésed óta aktív tagja voltál. Egyszerűen 

nem hittük el, hogy elmentél, amikor az 

elmúlt héten megkaptuk a tragikus hírt 

halálodról. Mindig vigyáztál családod 

egészségére. Nem léptél ki lakásotok-

ból gumikesztyű és maszk nélkül. Amikor 

néhány hete bekopogtál az ablakomon a 

piacról jövet, nevetve mesélted: „kértem 

egy idős urat, tegye fel orrára is a masz-

kot, mert csak úgy véd. Azt válaszolta: a 

szememre ne tegyem?” A kiskutyád tal-

pát is fertőtlenítetted, amint hazaértetek. 

Sajnos ez a szörnyű betegség nem válo-

gat, és aki a legjobban vigyáz magára, 

az kell neki.

Mindig mindenkinek segítettél: hosszú 

évek óta gyűjtötted az adományokat a 

Máltai Szeretetszolgálatnak, pár éve meg-

szervezted az interneten a „Segíts, hogy 

segíthessünk” nevű csoportot, amelyben 

nagyon sok családdal jót tettetek. Az ado-

mányokat a rászorulókhoz ingyen eljuttat-

tátok, még a fuvart is elintéztek hűséges 

férjeddel karöltve. Lányom barátnőjé-

nek édesanyja 2 éve rákban haldoklott. 

Segítséget kértek tőled, te azonnal fel-

hívtad Pázmány főorvosnőt, és másnap 

megvolt részére a mozgássérült kocsi. 

Fáradhatatlan voltál, ha segíteni kellett. 

Ha valaki gyászolt, bánata volt, rendsze-

resen felhívtad, vígasztaltad. Nekem még 

vőlegényt is szereztél az interneten, hogy 

rendezvényeinken ne legyek egyedül és 

táncolhassak valakivel. A jelölt motoros 

rokkantkocsival jött elénk. A parti sajnos 

nem jött össze, de miután megláttad, hogy 

segítségre szorul, férjeddel együtt rend-

szeresen látogattátok az otthonban, és ha 

beteg lett, azonnal intézkedtetek a veze-

tőségnél, hogy kórházba kerüljön. Sorol-

hatnám még jótetteid, vidám természeted 

történeteit. Szüreti felvonulásainkon, far-

sangi báljainkon elsőként öltöztél csikós-

lánynak, „veresegyházi asszonykórusunk” 

oszlopos tagja voltál.

Fájó szívvel búcsúzunk Martiny Emilné Ma-

riann Máriától, aki kórházba került, és az oxi-

génsátorból még az utolsó napján is küldte 

a szívecskés üzeneteket: „nagyon rendesek 

velem, hamarosan meggyógyulok és talál-

kozunk. Szeressétek egymást!”

Prohászka Tiborné

Munkájukra igényes, 
önállóan dolgozni tudó 

teljes munkaidős

tAkArítÓ 
kOlléGÁkAt

keresünk szentendrei 
szupermarketbe.

Feladat: 
Gépi-kézi takarítás az 

áruház területén 8 órás, 
2 műszakos munkarenddel.

Jelentkezés: 
Önéletrajzot kérjük 

az info@tulipahungarica.hu 
email címre küldjék meg.

Érdeklődni napközben 
8-16 óra között a +36 30 680 

6791-es számon lehet.

Nőgyógyászat
Castrum Center
2000 Szentendre,

Paprikabíró utca 21. I/25.

Rendelési idő:
csütörtökön 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 424 7960

www.binobruno.com
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Hirdessen a

Szentendre 
és Vidékében!

Médiaajánlatunkat 

megtalálja a 

weboldalunkon 

(www.szevi.hu), 

avagy keressen bennünket 

az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén:

szevi@szentendre.hu

+36/26-505-120

Lakaskarbantartas
, ,

lakaskarbantartas112@gmail.com facebook: @lakaskarbantartas112

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

06/70/720-0771

..

-ha nincs kihez fordulni,
de segítségre van

szüksége

Szép Napot Kívánok !



RÉG IS ÉG

Papírhagyaték, gyűjtemények (könyv, 
bélyeg, fotó, képeslap, levelek stb.) vétele, 
díjtalan kiszállással. 
Pál István Tel.: +36/20-947-3928

SZOLG ÁLTATÁ S

Bútorasztalos. Egyedi méretű konyhák, 
szekrények, gardróbok készítését vállalom. 
Tel.: +36/20-349-2224.

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszá-
lás, bozótirtás, kertrendezés. Veszélyes fák 
kivágása alpintechnikával is. 
Tel.: +36/30-994-2431.

Szentendre belvárosában garázs kiadó 
Tel.: +36/70-201-5171

Magyar és német nyelvű tankönyvekből 
távoktatással matematika korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/30-855-3543

Központhoz közeli, különálló, háromszobás 
lakrészben kisméretű szoba dolgozó férfinak 
kiadó. Tel.: +36/26-310-675

ADÁ S -VÉTE L

Roncsautó felvásárlás. Vásárolnék roncs, 
sérült, hibás, törött, rozsdás, lejárt, 
műszaki okmányokkal nem rendelkező 
mindenféle kis értékű gépjárművet. 
Tel.: +36/20-464-9004

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohul-
lámú sütő javítása sugárzásméréssel. 
Tel.: +36/26-788-367, +36/30-950-4187, 
Mezei Sándor

Szentendreire cserélném a Budai Várban 
(Mátyás Templomtól néhány percre) repre-
zentatív, 3 lakásos műemléki házban lévő 
68 nm örökölhető bérleti jogú lakásomat, 
értékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-324-7642

Eladó Izbégen csendes utcában 613 nm-es 
telken 112 nm-es ikerház-fél parkolási lehe-
tőséggel. Irányár: 41 990 000. 
Tel.: +36/20-482-1698.

EG É SZS ÉG

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását 
vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! 
Tel.: +36/20-980-3957

ÚJ NYITVATARTÁS 
A PARTI MEDVÉBEN

A tömegek kialakulásának elkerülése és a járványügyi szabályok 
betartása végett a Parti Medve hosszabbított nyitvatartással vár!

Hétfő-péntek 7:45–19:00 
Szombat 9:00–19:00 | Vasárnap 9:00–18:00

Izgalmas könyvújdonságokkal, kreatív játékokkal, 
pihe-puha plüssállatokkal, hazai tervezők dizájn 

termékeivel várunk a boltban és a weben is.

HANGOLÓDJUNK EGYÜTT 
AZ ÜNNEPEKRE!

Szentendre, Városház tér 4.
www.partimedve.hu

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT
SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.

Fizikai munkakörökbe:
Ø �vízMŰGéPész _Szentendre
Ø �kArBANtArtÓ _Szentendre
Ø �NehézGéPkezelő _Visegrád
Ø �tŰzCsAP elleNőr _Pilisvörösvár

Ø �kiseGítő MUNkÁs 
_Pilisvörösvár

Ø �CsAtOrNAMŰ GéPész 
_Szentendre

Ø �vízhÁlÓzAt kArBANtArtÓ _
Szentendre, Pilisvörösvár, Visegrád

Szellemi munkakörbe:
Ø �MŰszAki előADÓ _Szentendre

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

hozzájárulás, Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.

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

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

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon
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ÁltAlÁNOs seGélYhívÓ: 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elMŰ-éMÁsz
+36/1-238-3838

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

GYÓGYszertÁri NYitvAtArtÁs

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

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

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

Szent Endre Gyógyszertár: Kanonok u.4.

Telefon:310-868/310-487
Hétfőtől Csütörtökig: 8:00-19:00
Péntek:8:00-18:00
Szombaton: 8:00-13:00

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

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

Nyitvatartás munkaszüneti napokon

2020. 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

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

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

GYePMester: +36/20-931-6948

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

KÖZÉ RDE KŰ INFORMÁCIÓK

Rendeljen karácsonyi menüt 
a Skanzen Étteremből!

Kínálatunk: halászlé, rántott ponty vagy harcsa, 
egybesütött pulyka, kocsonya, beigli és zserbó

Rendelések leadhatók december 21-ig telefonon vagy online.
Telefon: +36 30 562 7517
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ÉV VÉGÉIG ELVISZIK
A ZÖLDHULLADÉKOT, DE 
CSAK LEBOMLÓ ZSÁKBAN! 
Idén elmaradt az eddig gyakorlatban lévő, nagy, őszi zöldhulladék 
-gyűjtés. Viszont helyette egészen december végéig elviszik házunk 
elől a zsákokat a VSZ NZrt. munkatársai.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (VSZ NZrt.) az önkormányzat 
megbízásából idén egészen december 28-ig elszállítja zöldhulladékot 
a házak elől. Hogy melyik utcából mikor viszik el, a vszzrt.hu oldalon 
Ön is megtalálja. 

A közösségi együttélésre vonatkozó rendeletünk* 2016 óta írja elő, 
hogyan kell szabályosan kitenni a zöldhulladékot – a város, a közösség, 
a környezet érdekeit szem előtt tartva.
A rendészek, ahol nem szabályosan kihelyezett zöldhulladékot látnak, 
figyelmeztetik a lakókat, és felhívják figyelmüket a rendeletre. Ha 
az érintettek nem tesznek eleget a felhívásnak, akkor pénzbírságra 
is számíthatnak.
A Rendészetnek nem az a célja, hogy büntessen, hanem hogy ne legye-
nek az utcák tele szétszóródott zöldhulladékkal, ne okozzanak balesetet 
a kidobált gallyak, és hogy mindannyian tartsuk be a közösségi együtt-
élés szabályait. *2/2016. (I.26.)

Mibe tegyük a zöldhulladékot?
Nem mindegy, hogy milyen zsákba gyűjtjük a kerti hulladékot.
A. ha a házunk elé készítjük ki azt, akkor csak és kizárólag átlátszó, 

lebomló zsákokban helyezzük ki. Ilyen zsákot nagyon jó ár/érték 
arányban a VSZ NZrt.-től vásárolhatunk.

B. ha nem akarjuk megvárni zsákjaink elszállítását, mi is elvihetjük 
azokat a Hulladékudvarba, bármikor nyitvatartási időben. 
Hulladékudvar: Szentendre, Szabadkai utca 9. 
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 07:00–15:30 | szombat: 07:00–13:00 
Ebben az esetben nem szükséges a lebomló zsák. Ilyenkor a zöld-
hulladék a megfelelő konténerbe kerül, a nem lebomló zsák pedig 
a műanyag szelektív gyűjtőbe.

Hol tudunk átlátszó, lebomló zsákot venni? 
A VSZ NZrt. ügyfélszolgálaton vagy a Hulladékudvarban tudunk átlát-
szó, lebomló zsákot venni, igen kedvező, 100 Ft/db áron.
Ügyfélszolgálat: Szentendre, Duna-korzó 25. (a Part Mozi épülete)
Nyitvatartás: hétfő: 08:00–20:00 | kedd: zárva | szerda: 11:00–16:00 
| csütörtök: zárva | péntek: 08:00–13:00
Hulladékudvar: Szentendre, Szabadkai utca 9.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 07:00–15:30 | szombat: 07:00–13:00
Ha valamiért a fent említett két helyen nem tudjuk megvenni a lebomló 
zsákokat, akkor bármelyik kertészeti áruházban megtehetjük azt, igaz 
jóval drágábban.

Mi legyen a zsákokban? 
Fontos, hogy csak tiszta zöldhulladékot tegyünk a zsákokba. 
Ne legyen saras, ne tegyünk bele földet. Hosszabb ágakat is kitehetünk 
(maximum 1 méteresre felaprítva), azokat azonban nem kell zsákokba 
tenni, viszont legalább két ponton kötegeljük össze, hogy kézzel fel 
tudják markolni a szakemberek.

Mikor kerülünk sorra, és mikor készítsük ki a zsákok?
A vszzrt.hu oldalon írjuk be a zöldhulladék utcakeresőbe az utcánk 
nevét, és azonnal megtudhatjuk, hogy hozzánk mikor érkezik az elszál-
lítócsapat. Fontos, hogy a zsákokat vagy az elszállítást megelőző este, 
vagy aznap kora reggel készítsük ki, hogy szép maradjon az utcakép, 
ne álljon ott napokig a zsákban a szemét, ne dőljön fel a zsák, ne 
szóródjon szét megint a falevél. A zsákokat a saját ingatlanunk elé 
tegyük ki. Más helyet csak akkor keressünk neki, ha erre fizikailag 
nincs lehetőségünk (pl. túl keskeny járda).  

Mit tegyünk, ha lemaradtunk az időpontunkról?
Ha lemaradtunk, akkor sajnos idén már nem tudjuk ingyenesen elszál-
líttatni a zöldhulladékot. Viszont vannak további megoldások:
A. mi magunk bevisszük a Hulladékudvarba, egész évben, bármikor 

a nyitvatartási időben, 3m3/év mennyiségig díjmentesen,
B. megbízhatunk egy kertészeti céget is az elszállítással,
C. illetve komposztot is készíthetünk a zöld trágyából, 

ami a legkörnyezetbarátabb megoldás.
Felhívjuk figyelmét, hogy avart égetni súlyosan környezetromboló tevé-
kenység, ami az egész országban tilos, ezért büntetést von maga után! 



A  SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT  – a járványhelyzethez 

alkalmazkodva – idén rendhagyó módon szervezte meg Advent 

Szentendrén programsorozatát. Az események online térbe kerül-

tek. KultOnline néven több csatornán biztosítunk programokat: 

szentendreprogram.hu, online-szentendre.jegy.hu, Facebook, YouTube

Az online látható videók a  meghirdetett időponttól nézhetők, 

és továbbra is elérhetők a meghirdetett csatornákon.

A meghitt hangulatú, mindenki által szeretett és várt Városi gyertya

gyújtások alkalmával a képernyőn keresztül is megélhetjük az ünnepi 

pillanatokat, vasárnap esténként! 

Szombatonként délelőtt mesejátékkal, karácsonyi dísz készítéssel, 

bibliai karácsonyi történettel, mézeskalácsház készítéssel várjuk 

a gyermekeket és családokat a monitor elé.

Advent szombatjainak és Vízkereszt napjának délutánján virtuáli-

san együtt sétálhatunk a szentendrei óvodásokkal az Evangélikus 

Templomtól a Fő téri betlehemi istállóig, a „Menjünk mi is Betle

hembe…” hagyományörző játékukban. 

A karácsonyhoz egyre közeledve két szombat este is élvezhetjük 

online a Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar 

hangversenyeit.

A reményekkel teli várakozás idejére online színházi pillanatok-

kal várja a közönséget a   SZENTENDREI TEÁTRUM . A Teátrum és 

a Pótszékfoglaló adventi sorozatának irodalmi gyöngyszemeit neves 

színművészek előadásában mutatjuk be. 

A  BARLANG  kedd és péntek esténként jazzklubokat és különböző 

stílusú koncerteket vetít a virtuális térben. Jegyváltás és megtekintés 

a szentendre.jegy.hu oldalon.

És mivel nincs karácsony Barlang nélkül: ajándékozz Barlang-

élményt! Lepj meg bárkit egy szabadon választható, online 

programra felhasználható Barlang kuponnal! Az ajándékkártyák 

2020.12.31-ig kaphatók, beváltani 2021.01.31-ig lehet. Beváltás 

a www.online-szentendre.jegy.hu oldalon.

A  P’ART MOZI  online filmklubokkal, filmelemző beszélgetésekkel 

várja régi és új filmklubos látogatóit: Lélekmozi, Cinebook, Nyisd ki 

a szemed! és Ökoparty sorozat. A programokra a belépési link a P’Art 

Mozi honlapján található a beszélgetés napján. A beszélgetés díjtalan. 

www.partmozi.hu

2020. NOVEMBER 28. – 2021. JANUÁR 10.

A Fő tér ünnepi díszben pompázik: a hatalmas városi karácsonyfa 

mellett az adventi koszorú, a betlehemi istálló és világító hógöm-

bök is helyet kapnak. Szentendre ikonikus tere is egyik helyszíne 

a Kalandos adventi sétának, amiben számtalan rejtvény, rejtély, 

feladvány és kincs vár a felfedezőkre a belváros macskaköves girbe- 

gurba utcácskáin.

A közösségi ünneplést ebben az évben úgy teremtjük meg, hogy egy 

már országosra nőtt kezdeményezéshez csatlakozva, a városlakókkal 

együtt alkotjuk meg a szentendrei Világító adventi kalendáriumot. 

Advent idejében napról-napra nyílnak meg Szentendre fényt árasztó 

ablakai. 

SZENTENDREPROGRAM.HU   SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT


