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IHLETŐDJ KULTSZEREPLŐKKEL!
Motiváció, lendület, inspiráció, feltöltődés?!...Ihlet! Miből építkezik, töltekezik, miből merít egy művész? Miféle érzés, gondolat,
érzet az Ihlet?
KultOnline csatornánkon hétről-hétre, minden csütörtökön bemutatunk egy-egy kis videót olyan művészekről, emberekről, akik
valamilyen módon kapcsolatban állnak velünk, a Szentendrei
Kulturális Központtal. Szentendreiek vagy szentendrei kötődésük
van, rendezvényeinken, programjainkon fellépnek, szerepelnek,
vagy munkakapcsolatban vagyunk velük. Magukról, világukról
mesélnek, de legfőképpen arról, ők miből merítenek ihletet?

JÁTSSZ VELÜNK HETI KULTKIHÍVÁST!
Minden hétfőn más témában adunk feladatot és hozzá kulturális
ajánlót: például nézz meg egy filmet, hallgass meg egy lemezt,
vagy koncertet, olvass el egy könyvet és hasonlók.

hamvas béla

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelent 6000 példányszámban
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.

A lapszám, amelyet a kezében tart, az áprilisi egészség
világnap apropóján született. Ugyanakkor, ahogy
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alkotmánya
szerint is az egészség nem csupán a betegség
hiányaként értelmezhető, hanem a teljes fizikai, mentális
és szociális jólétként, ezért szerkesztőségünk is úgy
gondolta, a nagyobb képre nézünk rá, és a testünk
egészségén túl, a jóllétünk további összetevőit is
megvizsgáljuk. Olyan hívószavak mentén kezdtük el
a lap tervezését, mint a család, a munka, az önismeret,
a kellő mértékű kihívások, a segítségnyújtás
képessége, az állatokhoz való kapcsolódás fontossága,
a teljesség érzete és persze az anyagi jólét.
Mi is kíváncsiak voltunk, vajon jól tippeltünk-e,
amikor a jóllét elemeit a magunk szempontjai
szerint felsoroltuk, ezért Zimre Zsuzsa utánajárt,
jelenleg mi a tudomány állása ebben a kérdésben,
nem megfeledkezve annak megvizsgálásáról sem,
hogy a hazai szakértők szerint, mennyit tesz hozzá
a boldogságunkhoz a párkapcsolat és a család.
Az elesetteknek való segítségnyújtás bemutatására
remek alkalomként szolgált, hogy a Vasárnapi
Merőkanál immár egyesületként folytatja tovább
a tevékenységét. Aki pedig a művészetek eszközével
szeretne tenni a jóllétéért, annak három, Szentendrén
(is) működő foglalkozást mutatunk be a 14. oldalon.
Végül ellátogatunk városunk méltán híres menhelyére,
nem titkoltan bízva abban, hogy lesz, aki kedvet kap
egy kisállat örökbefogadására – tapasztalataink
szerint ugyanis az állattartással járó, sokat és jogosan
hangoztatott felelősség mértékét jócskán meghaladja
az öröm, amit a családba fogadásukkal megélünk.
Jó olvasást!
Gálfi Sarolta
főszerkesztő
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Tisztelt Olvasó!

Hogy van?
Ha már a „jóllét” a hívószó, keresetlen egyszerűséggel azt kérdeztük az „utca emberétől” Szentendrén: hogy van, hogy érzi magát?
Ők pedig leginkább a vírusról, és az elmúlt év változásairól meséltek nekünk.
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Jól vagyunk. Panelban lakunk Budapesten, de ennek ellenére nem
volt olyan borzasztó az elmúlt évünk. A gyerekek nem könyörögtek
a játszótérért. A munkánkban sem okozott nagyon sok változást a
vírus, cukrászdánk van, tudtunk dolgozni. (Viki)

Jól vagyok. Idegenforgalomban dolgoztam, így váltanom kellett,
de minden más maradt a régiben. Nem változott semmi a családi
életemben sem. (Krisztina)

Nem érzem magam olyan veszélyben, mintha Budapesten élnék, és
egyéb értelemben sem okozott gondot a járvány, de túlzás, hogy jól
lennék. Korábban nagyon sok veszteség ért, így az a tanító jelleg,
amit szoktak mondani, az már évekkel ezelőtt elért. Túl vagyok a
nagy tanításon. Együttérzek az emberekkel, de rám személy szerint
nincs hatással. (Evelin)

Ha kinyitok hétfőn Szentendre belvárosában, akkor vajon, hogy vagyok? Másfelől jó volt az elmúlt év, megkerestem azokat a lehetőségeket, amikre szükségem van, hogy túléljem ezt az egészet. Otthon
tevékenykedem, sokat vagyok a gyerekkel. Az első hullámban jó
volt, de most már van online tanítás, mindenki a gép előtt ül. Nagyon
jól el lehet tölteni az időt, de közben elsorvad az, amiért 30 évig dolgoztam, és ezt napról napra végig kell asszisztálni. (Horváth Péter)

Engem ez a vírushelyzet már teljesen tönkretett. Mászkálós, pörgős,

Köszönöm a kérdésed, tök jól vagyok. Ehhez nagyban hozzásegít

társaságkedvelő ember vagyok, és ez a „sehova nem lehet menni,
miért vagytok többen az utcán”, az elmúlt egy év már sok. Nagyon
várom a végét. (Gabi)

a napsütés. Nincs akkora hatással rám a bezártság, amennyire
lehetne, hálistennek. Az frusztrál, hogy másoknak rossz, magam
részéről viszont mintha nem is történt volna semmi. (Attila)

Hol a boldogság mostanában?

A kilencvenes évek végén, kétezres évek
elején a jó élet meghatározására még a
wealth vagy welfare szavakat használták
a nemzetközi kutatásokban, mindkettő
az anyagi javakra koncentrált. Tehát akinek van pénze, az boldog, és az boldog,
akinek van pénze. Ám húsz év elteltével
már a nagy globális szervezetek (ENSZ, az OECD, az EU, Európai Környezetvédelmi Ügynökség) áttértek a well-being
szó használatára, ami jóllétet
jelent. Nem véletlenül. Tény,
hogy az anyagi jólét és a boldogság nem kapcsolódik szorosan össze. Számos kutatás
bizonyítja, hogy a legboldogabb emberek nem gazdag
országok vagy területek lakói,
viszont az öröm, biztonság,
egészség, fontos a jólléthez.
Ennek ellenére nem könnyű
megragadni, mit is a jóllét, és
mikor vagyunk boldogok? Az
évente felmért boldogságindex első helyére 2020-ban
Finnország került, 156 ország
között lett befutó. Finnországot követte Izland, Dánia,
Svájc, Hollandia. A kutatásban
az egy főre jutó bruttó hazai
össztermék (GDP), az élettartam, a társadalmi szabadság,
a korrupció mértéke, a szociális támogatások merültek fel
szempontként.
Magyarország
negyvenharmadik
A felmérés egyik szerkesztője, Jeffrey Sachs úgy fogalmazott: „Időről időre azt látjuk, hogy a
jólléthez egyebek között jól működő szociális támogatási rendszerekre, társadalmi bizalomra, becsületes kormányokra,
biztonságos környezetre és egészséges
életmódra van szükség.” Magyarország
ebben a listában a 43.helyen szerepel,
számos helyet javítva az évek alatt, míg
az utolsó, és ezzel legboldogtalanabb
ország Afganisztán lett, ami tán nem is

olyan meglepő a hányatott sorsú ország
közelmúltját ismerve.
Hogyan definiáljuk a boldogságot? Ez
számos dolgon múlik, prof. dr. Oláh Attila,
az az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője szerint a boldogság a globális jóllét mentális állapota, és

pozitív érzelmeket kiváltó központokra, és
ezek aktiválják aztán a különböző területeit a jóllétnek, legyen az testi, lelki, spirituális. A jól működés hatására ösztönzik és
megerősítik a tevékenységeket, melyek a
biológiai anyagokat kiváltották” – mondta
el Oláh Attila. Bár bonyolultan hangzik
a szakember megközelítése,
valójában mindössze arról van
szó, hogy ha olyan dolgot csinálunk, ami örömmel tölt el,
akkor boldogabbnak fogjuk
magunkat érezni, és minél
több ilyen dolgot végzünk, annál jobban erősödik bennünk
a boldogság érzése.

Szombathelyen és
Nyíregyházán is jó élni
Hogy állunk hét a boldogsággal, mi magyarok? Erre
az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja segít
válaszolni, akik a boldogság
világnapján (március 20-án)
tették közzé Magyarország
2020-2021-es boldogságtérképét. Kezdjük a rossz hírrel: a
vizsgálatok eredményei alapján a teljes lakosságban csökkent a globális jóllét. A jó hír
viszont, hogy három év után
Szombathely ismét Magyarország legboldogabb városa
lett. Persze ezt lehetne azzal
magyarázni, hogy egy köpésre van Ausztria, sokan járnak
oda dolgozni, és gazdaságilag
is erős a település, de akkor
mi a helyzet Nyíregyházával,
Fotó: Jonny Gios/unsplash.com
amely a második helyen végaz, hogy mennyire vagyunk boldogok, at- zett, és emelkedik a jóllét szintje?
tól függ, hogy az érzelmi, pszichológiai és Az is kiderült a kutatásból, hogy a budaiak
spirituális jóllétnek melyik szintjén állunk. jobban vannak, mint a pestiek, és a nők
„A boldogság nem tanulható ugyan, de azt jóllét szintje magasabb, mint a férfiaké,
lehet tudni, hogy bizonyos dolgok a bol- valamint a 36-50 éves korosztály elégedogság állapotába hozzák az embereket. dett az életével, főleg, ha házas. Meglepő
Amikor a jólléthez hozzájáruló és a termé- vagy sem, a férfiak esetében Prof. Dr. Oláh
szetünkkel összhangban álló tevékenysé- Attila szerint azok boldogok, akik őszinget végzünk, a szervezetünk olyan anya- ték, a humor, a kíváncsiság és a szeretetgokat termel, amely hormonok hatnak a képesség jellemzi őket. „A cél az, hogy
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Boldogság, jóllét? Pénzkérdés vagy belső béke? Ha egészséges
vagyok, jól vagyok? Másképp látja a boldogságkutató, a pszichológus,
vagy épp az utca embere. Ahány ember, annyiféle válasz létezik arra,
hogy kinek mit jelent a jóllét.

megtaláljuk azokat az erőforrásokat, melyek fejlesztésével
az embereket boldogabbá
tehetjük. Nagyon sanyarú körülmények közt is lehet boldog
pillanatokat teremteni. Nagyon
sokan képesek tevékenységükkel a boldogságszintjüket
fokozni.”
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A Covid nem tesz jót
Statisztikailag biztosan nem, a
kitöltők 35 százaléka a mentális állapot, az érzelmi, szociális, pszichológiai és spirituális
jóllét romlását jelezte. Az biztosnak látszik a szakemberek
szerint, hogy akinek erős a
pszichológiai immunrendszere, és edzett a lelke, valamint
pozitívan gondolkodik, az a
járvány alatt is megtalálta
azokat a lehetőségeket és
dolgokat, melyek boldogságot hozhatnak az életbe.
A Reading egyetem kutatói arra jutottak – igen, ők brit tudósok
–, hogy aki arra teszi fel az életét, hogy
a boldogságot keresse, az depressziós
lesz. A kutatók szerint, ha túlságosan az
érzelmeinkre fókuszálunk, nehezebben
szabályozzuk azokat, és ezek negatív
hatással lesznek ránk. De nem ők az
egyetlenek, akik ezt a kérdését kutatják,
korábban amerikai szakemberek is arra
jutottak, a boldogság hajszolása nem
tesz jót senkinek. Ennek pedig az az oka,
hogy az érzelmek elfojtása nem sikeres
megküzdési módszer, hisz miközben az
elnyomásra fókuszálunk, folyamatosan
megéljük azt. A kutatás legizgalmasabb

része mégis az volt, hogy az európai gondolkodással szemben Ázsiában teljesen
más jelenti a boldogságot, és sokkal nagyobb szerep jut a boldogságban a családi kapcsolatoknak, a barátoknak.
Család nélkül nincs boldogság?
Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három
Királylány mozgalom alapítója úgy véli,
hogy az lehet boldog, aki képes hosszú
távra tervezni és felelősen dönteni. A terheket vállalni kell, azok nélkül nincs boldogság, valamint, hogy a kötöttségektől
mentes élet a teljes magányhoz vezet.
Szülei, Kopp Mária és Skrabski Árpád éve-

kig azzal foglalkozott kutatásaiban, hogy a
kik és miért érzik magukat boldognak Magyarországon, és mi a boldogságeszményünk. Konklúziójuk szerint a kiegyensúlyozott párkapcsolat fontos alapfeltétele
a boldogságnak, emellett az egészségünkre is pozitív hatással van. Persze a jó
párkapcsolatot megteremteni viszonylag
könnyű, fenntartani azonban egyáltalán
nem az. Fontos a másik elismerése, a másik fél önértékelésének tiszteletben tartása, sőt az is, hogy ne titkolózzunk. „Lehetünk boldogok egyedül is, házasságban is,
öregen is, fiatalon is. Fontos, hogy legyen
célunk, amerre haladunk és közben tudjunk
örülni a mostnak!” – hangsúlyozza Skrabski.
Koppék szerint Magyarországon hagyományosan azt tartották értékesebbnek – és tartják ma is sokan –, aki megfelelő
javakkal rendelkezik. Ennek a
társadalmi elvárásnak igyekeznek megfelelni a férfiak,
akik emiatt állandó stresszt
élnek át, melynek következménye az, hogy jóval korábban halnak, mint a nők. Noha
mindenki tudja, hogy az apa
szerepe, a férfiminta átadása
nagyon fontos, a jó esetben
szerető környezet meghatározó egész életünkre nézve.
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője úgy
fogalmaz: a boldogság az élet
„mellékterméke”, a jól végzett,
becsületes munka hozadéka.
Zimre Zsuzsa

ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LESZ A
HÉV-SZERELVÉNYEK BESZERZÉSÉRE Az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán április 9-én közzétett információk alapján hivatalossá vált az a sajtóban korábban
megjelent értesülés, hogy a tárgyalásos
szakasz előtt visszavonja és újraindítja a

Fotó: Bellai László

magyar kormány a tavaly ősszel megkezdett több mint 200 milliárd forint értékű
HÉV-járműbeszerzést. A Direkt36 oknyomozó portál írt először arról, hogy a kormányzati indoklás szerint a két pályázó, a svájci
Stadler és lengyel leányvállalata, valamint
az olasz cégén keresztül induló francia Alstom túl magas árajánlatot adtak be, ezért
az alacsonyabb árszint elérése érdekében
új közbeszerzési eljárást kell előkészíteni. „A
fő szempont a reális ár elérése lehet, ennek
érdekében a technológiai paraméterek is módosulhatnak (…). Ha a tartalom egyszerűsödik, könnyen lehet, hogy a projekt iránt eredetileg is érdeklődő, de referenciagondok miatt
végül a pályázástól elállni kényszerülő orosz
Transzmasholding is beszáll a versenybe. Az
egyik legnagyobb orosz vasútigép-gyártónak
számító társaságnak ráadásul a Dunakeszi
Járműjavító révén magyar bázisa is van” –
kommentálta a fejleményeket a Világgazda-

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT 39 napirendi pontot tárgyalt a járványveszély idején
megszokott online konzultáció keretében a
képviselő-testület áprilisban. A határozatok
egyike szerint a közmegbecsülést kifejezve
Dr. Dragon Pál, Szentendre tizenegy évvel
ezelőtt elhunyt országgyűlési és önkormányzati képviselőjének nevét közterület
viseli ezentúl Pismányban. „Igazi lokálpatrióta volt, aki nem a pártállást, hanem az
embert nézte, és mindig a közösség javát
szolgáló megoldásokat kereste. Ezt a példát kiemelve, az ő emléke előtt tisztelegve
született a döntés” – fogalmazott Fülöp Zsolt.
A posztumusz Pro Urbe emlékéremmel elismert politikusról elnevezett tér a Barackos
úti játszótérnél és buszfordulónál található.
Fülöp Zsolt kiemelte: az új uniós fejlesztési
ciklus egyik fő területe a zöld gondolatok
megvalósítása, a környezetbarát beruházások köre lesz. Civilek 2008 óta kezdeményezték, hogy Szentendre is csatlakozzon a
Klímabarát Települések Szövetségéhez – ez
most megtörtént. A beterjesztett klímastratégia cselekvési programmá formálása a
következő feladat, a hivatalnak ehhez egy
akciótervet kell kidolgoznia. Fülöp Zsolt
tájékoztatása szerint a 13 éve elkezdett városi komposztálási program keretében idén
újabb száz család jut ingyenesen komposztálóhoz. A Bükkös-patak revitalizációjának
tervezése folytatódik; a felszíni és a felszín
alatti vízvagyon és az élőhelyek megóvá-

sára pályázatot ad be a város. A Nemzeti
Park kezdeményezésére a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területén működő cégek; a
Pilisi Parkerdő Zrt. és az érintett települések, civil szervezetek 2016 óta keresik az
együttműködést a fenntartható gazdasági
és társadalmi fejlődés elősegítése, a biológiai sokféleség megóvása érdekében. A
Pilisi Bioszféra Rezervátum fejlesztéséhez
Szentendre is hozzájárul a jövőben.
Döntés született továbbá arról, hogy a külső helyszínen tartott házasságkötéshez
kapcsolódó anyakönyvvezetői és egyéb
szolgáltatói díjakból 50% kedvezményt
kapnak a szentendreiek. A városban ös�szeházasodó párok és vendégeik számára
a lagzi helyszíneként a városi vendégház és
a skanzen igényes környezete is választható.
A polgármester összefoglalójának végén
mindenkit arra bíztatott, hogy vegyen részt
a városrészi költségvetés közös, lakossági
tervezésében, és reményének adott hangot,
hogy a Kult. Kft. által szervezett gyereknapi programokon már személyes jelenléttel
vehetünk részt.
MÓDOSULT A HELYI PARKOLÁSI RENDELET: BE KELL JELENTENI AZ ÚJ AUTÓ
VÁSÁRLÁSÁT ÉS A KORÁBBI ELADÁSÁT
2021-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) látja el a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat. A települési
önkormányzatoknak a parkolási jogosultságok megállapításához ugyanakkor változatlanul szükségük van az aktuális gépjárműtulajdoni adatokra, ezeket azonban a
NAV adótitokra hivatkozva nem adja ki. A
saját adatbázis kialakításához olyan szoftverre és szerverháttérre van szükség, amely
biztosítja az önkormányzat intézményei – a
Rendészet, a Hivatal és a Városi Szolgáltató
– számára az adatok elérhetőségét és kezel-

Leégett a Spar – új épülhet a helyén
Április hetedikén este hét óra körül szólalt meg a szentendrei HÉV-állomásnál
található áruház tűzjelzője. A dolgozók
ellenőrizték az épületet, de mivel nem
látták annak jelét, hogy tűz vagy füst lenne, lemondták a riasztást. Nem sokkal
később egy beérkező szerelvény utasai szóltak az üzletben tartózkodóknak,
hogy nagy a baj, lángol az épület – írta
a Telex. Szerencsére mindenkinek sikerült elhagynia a 2000 négyzetméteres
épületet, két főt enyhe füstmérgezéssel
szállítottak kórházba.
A legmagasabb, V. fokozatú tűzzel 24
egység 71 tűzoltója birkózott meg. Az oltásban a szentendrei, fővárosi és gödöllői
hivatásos tűzoltók, valamint a szentendrei, a leányfalui, a pilisborosjenői, a pilis�szentiváni és a rózsadombi önkéntesek
vettek részt. Szerencsére sikerült meg-

akadályozniuk a lángok tovább terjedését, de az üzlet teljesen kiégett.
Maczelka Márk, a Spar kommunikációs
vezetőjének tájékoztatása szerint a tűz a

Fotó: MTI/Lakatos Péter

közel 1600 m2-es áruház raktárából indult ki, az oka egyelőre nem ismert. „Pontos válaszokat – tette hozzá – a tűzoltósági vizsgálat adhat majd erre a kérdésre.
Az érintett áruházban 37 fő volt a dolgozói
létszám, és mindenkinek ajánlottunk mun-

kát. Az eset kapcsán keletkezett anyagi
kár jelentős, többszáz milliós nagyságrendű.” Arra nem kívánt válaszolni, mikor és
milyen formában újul meg az épület, de
a szentendre.hu-n az olvasható, hogy az
üzletlánc előzetesen már jelezte, kész a
helyszínen egy új épületegyüttest létrehozni, hogy üzleti tevékenységét itt
folytathassa.
A szomorú tűzeset kapcsán Fülöp Zsolt
széles körű egyeztetést kezdeményezett
a város közlekedési csomópontjának
számító környék, a HÉV-végállomás és
a Volán-buszpályaudvar korszerűsítése
érdekében. A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek írt levelében Szentendre polgármestere azt
kérte, hogy a kormány nyilvánítsa kiemelt
beruházásnak a terület teljes körű rehabilitációját.
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ság. A Direkt36 ugyanakkor figyelmeztetett:
„az alacsonypadlós elvárásból, melynek az
oroszok által gyártott kocsik nem felelnek
meg, a MÁV-HÉV szerint nem szabad engedni. Szerintük csak így lehet majd összekötni
a gyorsvasúti hálózatot, és a mozgásukban
korlátozottak, idősek és babakocsisok is így
tudnak könnyebben közlekedni”.

Fotó: Bellai László

8 — hírek

hetőségét. Ennek fejlesztése Szentendrén is
megkezdődött. Egyelőre hatályban van az
országosan ingyenes parkolást megengedő
szabályozás, de annak visszavonása után
is, 2022. január 31-ig ingyenesen parkolhatnak azok a szentendreiek az I-es és II-es
zónában, akik a gépjárműadójukat tavaly
októberben befizették. Az erről szóló, áprilisban elfogadott helyi rendeletmódosítás
ugyanakkor figyelmeztet: az új autó vásárlását a Városi Szolgáltató ügyfélszolgálatán
be kell jelenteni. Ehhez be kell mutatni a
lakcímkártyát/cégkivonatot/bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatot és a
gépjármű forgalmi engedélyét. Ha ezt elmulasztják, nem parkolhatnak díjmentesen
az említett belvárosi területeken. Aki 2020.
január 2. és 2022. január 31. között adta/adja
el az autóját, annak szintén bejelentési kötelezettsége van. Végül, akinek 2021. április
15-ig érvényes a matricája, az ne távolítsa
el a kocsijáról, mert az ő jogosultságát ez
alapján fogják tudni ellenőrizni.

ként beüzemelni. A torony korábban már
működött mobil hálózatok adótornyaként,
azonban több éve kihasználatlan volt. Fülöp Zsolt polgármester kezdeményezte a
szerződés felbontását és a további tárgyalásokat a szolgáltatóval új helyszín keresésére a hosszú távú és biztonságos működés
érdekében. A tervek szerint az ingatlanon
lévő acélszerkezetű toronyra is lebontás
vár, így a későbbiekben sem fordulhat elő,
hogy távközlési szolgáltatók adótoronyként
tervezzék azt használni.
MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST GYÜRK
ANDRÁS IRODABÉRLETÉNEK ÜGYÉBEN
Szentendre polgármestere tavaly szeptemberben tett feljelentést ismeretlen tettes
ellen azt kifogásolva, hogy egy központi
fekvésű, jó állapotú önkormányzati tulajdonú helyiséget a korábbi városvezetés idején
úgy hasznosítottak, hogy azzal a várost kimutatható vagyoni hátrány érte. Miután a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya az
eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette, a polgármester panaszt nyújtott be a Dunakeszi Járási Ügyészséghez.
A panasz elutasításának hírét közlő városi
honlap szerint az Ügyészség azzal indokolta határozatát, hogy az üzlethelyiséget

NEM LESZ ADÓTORONY A CSERESZNYÉS
ÚTON Hiba történt annak a szerződésnek
az aláírásakor, amelynek alapján a Cseresznyés úti 6007 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon lévő acélszerkezetű
tornyot a Vodafone elkezdte adótorony-

közfeladat ellátására adták bérbe, és a közérdekű funkcióra tekintettel akár ingyen is
szerződést köthettek volna a helyiségre. „A
helyiség európai parlamenti képviselői irodának történő bérbeadása – érvelt az ügyészség – a közérdek biztosítása szempontjából
felülmúlja a vagyongazdálkodás érdekeit.”
A SPORTOLÓK MÁR LÁTOGATHATJÁK A V8AT A járvány uszodát is elérő harmadik hulláma miatt március 22-én bezárt Aqupalace
Rendezvény és Szabadidőközpont uszodai
részlege 2021. április 12-én újra megnyitotta
kapuit a sportolók előtt. A kormányrende-

let szerint továbbra is csak szövetségi igazolással és érvényes versenyengedéllyel
fogadják a sportolókat. Az egyéni belépési
díj 2200 forint, egyéni versenyzővel edző
nem jöhet. Az egyesületek sávbérléssel
és csoportos belépési díjjal látogathatják
az uszodát, a Covid ideje alatt az árak nem
változtak. A V8 jelenleg hétköznap reggel
hattól este nyolcig, szombaton nyolctól tizenhárom óráig tart nyitva.
A KÖNYVTÁR ÚJRAINDÍTOTTA A JÁRVÁNY IDEJÉN BEVEZETETT SZOLGÁLTATÁSAIT A Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár április 9-től átmeneti feltéte-

Vita az Annavölgy és a Lajos-forrás jövőjéről
„Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról” címmel március 31-én éjfél előtt nyolc perccel terjesztette be törvényjavaslatát Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A javaslat alapján tíz szentendrei
ingatlan kerül az alapítvány kezébe.
Az előterjesztésben szereplő cél a Hauszmann Alajos életművének, építészeti
és kulturális hagyatékának fenntartása
és gondozása, egységes gyűjtemén�nyé rendezése, a Hauszmann Emlékház
létrehozása, valamint a hagyományos
szépmíves mesterségek komplex oktatási, kutatási és dokumentációs tudásközpontjának és élményközpontjának
megvalósítására irányuló tevékenység
előmozdítása. A javaslatban szerepel,
hogy az alapítványnak joga lesz értékesíteni a területeket, és megtiltja az állam
elővásárlási jogát. A Hauszmann mellett
négy másik vagyonkezelő alapítványt is
létrehoztak. Az alapítványhoz kerül többek közt a szebb napokat megélt anna-

völgyi üdülő és Ságvári Endre Turistaház
is. A 2005 óta üres, Lajos-forrás melletti
menedékház – a Dreher-család egykori
vadászkastélyának – megújulását ígérő tervekről legutóbb 2018 januárjában
Révész Máriusz kerékpározásért és aktív
kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
nyilatkozott: a Téry Ödön nemzeti turistaház-fejlesztési program részeként megvalósuló fejlesztést akkor 2019 elejére
prognosztizálták.
A hasznosítás új, alapítványi koncepcióját ellenzéki körökben kétkedéssel és
aggodalommal fogadták. Béres András,
a Párbeszéd választókerületi elnöke a
rejtett privatizáció lehetőségétől tartva
a törvény visszavonását követeli. „Az el-

múlt 10 évben rendszeresen felröppent a
hír, hogy a NER több száz lakásból álló
luxuslakóparkot szeretne felhúzni az Annavölgybe. Ez Szentendre egyik utolsó
zölddel körülvett, gyönyörű, természetközeli helye. Valaki milliárdokat kereshet az
üdülőterület átjátszásán, miközben Szentendre amúgy is túlépült, és az infrastruktúra nem tudja kiszolgálni a dinamikus lakosságszám-növekedést” – hangsúlyozta
Facebook-oldalán az ellenzéki politikus,
aki jelezte, kész az Alkotmánybírósághoz
fordulni az ügyben. Vitályos Eszter, a Fidesz választókerületi elnöke baloldali
rémhírnek minősítve az idézetteket, a
közösségi médiában azt írta: a kormány
nem eladja, hanem a természetbarátok
számára felújítja a házat, az annavölgyi
üdülő területén pedig új közösségi hely
jön létre, ahol a látogatók a kihalófélben
lévő magyar kézműves mesterségeket
ismerhetik meg.

A kulturális és a turisztikai városi cég átszervezése volt az egyik legfontosabb
döntés ebben a hónapban – emelte ki
az aktuális döntéseket összefoglaló
városházi videóban a polgármester. Az
előadóművészeti tevékenység, vagyis a
Teátrum marad a Szentendrei Kulturális
Központ nKft.-ben, a közművelődési feladatokat a mozival együtt a turisztikai
cégbe, a TDM-be viszik át. Az intézkedés
a városi költségvetés újragondolásának
része, melynek eredményeként az új
cégstruktúra az állami pályázati rendszerhez jobban illeszkedik – mondta el
Fülöp Zsolt, hozzátéve, hogy formailag új
cég alakulásáról lévén szó, jogszabályi
kötelezettség, hogy pályázatot írjanak ki
a vezetésére, amire májusban kerül majd
sor. A Kulturális Központ előadóművé-

előadóművészeti ügyvezető a polgármesternek és a képviselőknek írt levelében azt kifogásolta, hogy „Szentendre
legjelentősebb kulturális és turisztikai
cégeinek összevonásával kapcsolatban
nemhogy nem történik semmiféle társadalmi egyeztetés, de a nyilvánvalóan
értő és féltő hozzászólásokat figyelmen
kívül hagyják”. A Fidesz Szentendrei
Szervezete az eseményeket követően
a Facebook oldalán arra szólította fel „a
baloldali városvezetést, hogy a féktelen
hatalomvágytól fűtött törvénysértéssel
hagyjon fel és fejezze be a bolsevik tempót Szentendrén!”
A történtek nyomán lapunk megkereste
Lang Andrást, a Kulturális, Oktatási és
Civil Bizottság elnökét, hogy reagáljon
a vádakra. Lang András hangsúlyozta,

vélt sérelmeket, vádakat sorolt fel, mely
kijelentések tartalma és formája egyrészt
dehonesztáló volt az érintettekre nézve,
másrészt teljesen indokolatlanul rabolta
a bizottság idejét. Nem szerettem volna
ennek a fajta obstrukciónak újfent teret
adni, bizottsági elnökként feladatom,
hogy a bizottság elvégezze a munkáját.”
Lang András kiemelte, hogy a bizottságok munkáját az elnök vezeti, ő adja
meg és veszi el a szót, és a Vasvári Csaba
felszólalásaira adott reakcióira a szervezeti és működési szabályzat szerint
joga volt. Azt is elmondta, hogy a cégátszervezés májusban fog megtörténni,
amikorra Vasvári Csaba mandátuma lejár, és az előterjesztés Teátrumot érintő
érdemi részeiről az érintettek Lőrinczy
Györggyel, a leendő ügyvezetővel ko-

szeti ügyvezetőjéről múlt hónapban született döntés: a Szentendrei Teátrumot
jövő hónaptól Lőrinczy György vezeti.
A döntést megelőző Kulturális, Oktatási
és Civil bizottsági ülés azonban nem volt
mentes a vitáktól. Mind Laárné Szaniszló Éva fideszes képviselő, mind Vasvári
Csaba, a Szentendrei Kulturális Központ
nKft. előadóművészeti ügyvezetője a Facebookon adott hírt arról, hogy álláspontjuk szerint az előterjesztés jogszerűtlen, másrészt Lang András levezető
elnök önkényesen tagadta meg a hozzászólási lehetőséget Vasvári Csabától,
akit végül ki is zárt az online ülésről. Az

hogy ez az ülés – tekintettel a pandémiás helyzetre – informális volt, hiszen
a veszélyhelyzet idején a polgármester
egyszemélyben jogosult döntéseket
hozni. Az a körülmény, hogy ezekre
az ülésekre mégis sor kerül, a polgármester demokratikus döntéshozatalhoz való ragaszkodásának köszönhető.
„Vasvári Csaba erre az ülésre meg volt
hívva – tette hozzá a bizottság elnöke –,
ugyanakkor a korábbi bizottsági ülésen
is, számomra ismeretlen okból, obstrukciót vitt véghez, folyamatosan a bizottság
munkáját akadályozó, tendenciózusan
téves, megalapozatlan információkat,

rábban egyeztettek. Ami a társadalmi
egyeztetés hiányára vonatkozó vádat
illeti, a bizottsági elnök az előterjesztés
kapcsán azt hangsúlyozta, hogy az átszervezés során a jelenleg is meglévő
feladatok leosztása változik úgy, hogy „a
város számára egy átláthatóbb, letisztult
működési- és feladatmegosztási struktúrában, költségmegtakarítás mellett
folyjon tovább a már egyébként is zajló
munka. Ez a döntés – hasonlóan például a polgármesteri kabinet költségeinek
előző ciklusban elköltött mértékének
lefelezéséhez – a „jó gazda” döntése a
városvezetés részéről.”

lekkel a kölcsönzési szolgáltatásokat
újraindította. Továbbra is a kolcsonzes@
pmk.hu email címen vagy a +36-26-310222/109 telefonszámon fogadják a könyvek, CD-k, DVD-k rendeléseit. Ugyanitt lehet meghosszabbítani a dokumentumok
kölcsönzési idejét. Az előre összekészített

lehet kölcsönözni. Késedelmi díjat nem
számítanak fel. A 70 év feletti vagy mozgásukban korlátozott olvasókat segítő
könyvtárfutár szolgáltatás is újra igénybe vehető. A Püspökmajori Klubkönyvtár
látogatói a kolcsonzes.lakotelep@pmk.
hu e-mail-címen és a +3626787686-os
telefonszámon adhatják le könyvrendeléseiket. Az átvételre a könyvtárba való
belépés nélkül, a bejárat előtt van lehetőség minden kedden és csütörtökön 10
és 17 óra között.

város, legkésőbb 2021. szeptember 1-től. A
jelenleg ott lakó két bérlő a Pannónia utcai
óvoda emeletén lévő üres szolgálati férőhelyeken nyer elhelyezést. A Bükköspart
22. szám alatt, a régi egészségház épületében eddig helyiséget használó Kőhegy
Közhasznú Alapítvány, Vasárnapi Merőkanál, valamint a Dunakanyar Cserkész
Egyesület számára a Paprikabíró utca 14.
szám alatti, nagy parkolónál lévő raktárhelyiségben biztosít cserehelyiséget az
önkormányzat.

dokumentumokat a könyvtár főbejárata
előtt adják át olvasóiknak: a csomagok
átvételére hétfőn, kedden, csütörtökön

CSEREHELYISÉGEK A CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA Mint ismeretes a belvárosi
csatornaberuházás miatt az önkormányzat
olyan ingatlanokat is értékesít, melyeket
korábban civil szervezetek ingyen vagy
kedvezményesen használhattak. Az érintetteknek azonban cserehelyiségeket biztosítanak a következők szerint:

NEM NYERT TÁMOGATÁST A JÁNOS UTCAI VASHÍD FELÚJÍTÁSA Ahogyan arról
korábbi lapszámunkban hírt adtunk, a
szentendrei önkormányzat a János utcai,
rossz állapotú híd teljes körű rekonstrukciójához nyújtott be pályázatot márciusban.
A város közlekedésében fontos szerepet
játszó híd felújítása azonban nem nyert

és pénteken délelőtt 9 és 11 óra, valamint
délután 16 és 18 óra között van lehetőség. A rendkívüli helyzet fennállása alatt
könyvből 6 helyett 8 darabot 1 hónapra;
CD-ből és DVD-ből 4-4 darabot a korábbi 1 hét helyett 1 hónapra ingyenesen (!)

A Bogdányi út 13. szám alatti Péter Pál
Alapítvány számára, az ingyenes helyiséghasználat megszüntetése után, új helyet a
Gondozási Központ Sztaravodai út 2. szám
alatti épületében, az eddig szolgálati férőhelyként használt tetőtérben biztosít a

támogatást. Az elutasítás indoka az, hogy
a pályázati kiírás szerint a fejlesztéssel
érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. hidak) munkanemek
önálló projekt keretében nem támogathatóak.

Fotó: Bellai László
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Átalakulnak a város kulturális és turisztikai feladatokat ellátó cégei

Mindenki fáradt, de mindenki küzd
Szentendre lakosságának átoltottsága 30% körülire becsülhető.
A SZEI vezetője a munkatársai és a háziorvosok erőfeszítései mellett
az önkormányzati intézmények és a lakosság támogatásának
szerepét is kiemelte a járvány elleni védekezésben.

Tavaly áprilisban azt nyilatkozta lapunknak, hogy Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek infrastruktúrája, felszereltsége országos összehasonlításban
átlagon felüli, de a legfőbb erőforrást az
itt dolgozók jelentik. Sikerült a csapatot
egyben és jó formában tartani?
Úgy érzem, igen. Többszörös csapatépítő
tréningnek is felfogható egy ilyen vészhelyzet. Tavaly március közepe óta így
működünk: triázsolunk az ajtónál, csak
időpontra jöhetnek a betegek, de működik
az összes szakrendelésünk. Le a kalappal a
kollégák előtt, hogy ebben a mindennapja-

dolgozóink körében is volt, a kirendelhetőséggel, kivezényelhetőséggel kapcsolatban volt – és van – a legtöbb félelem. A
változásokkal kapcsolatos, folyamatos tájékoztatás azonban remélhetőleg segített
megnyugtatni a kollégákat, és azóta már
meg is tapasztalhatták, hogy a hétköznapokban érdemi változás mindeddig nem
történt. A kiadható szabadságok számát az
új jogviszony esetében a törvény alacsonyabban határozza meg az eddigiekhez
képest, de mi úgy döntöttünk, hogy nem
változtatunk, mindenkit ugyanannyi szabadság illet meg a jövőben is. Az orvosok
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ink részévé vált rendkívüli helyzetben ilyen
kitartóak és helytállnak, egymást segítve
dolgoznak.
Március elsejével lépett hatályba az új
egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló törvény. Ezt, hogy fogadta az itteni
kollektíva, hogy sikerült az átállás?
A változás lényege, hogy közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatás állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben a
közalkalmazotti státusz után egy új, speciális, úgynevezett egészségügyi szolgálati
jogviszonyban végezhető. Nálunk végül
is nem okozott gondot az átállás, egyetlen kolléga távozott, de ő sem a jogállási
törvény miatt. Sőt, a korábbi 90-100 fős
állományhoz csatlakozott közel 20 új orvos. Bizonytalanság természetesen a mi

esetében jelentősebb bérnövekedés is
tapasztalható volt.
Néhány hete a Margit Kórházat is magába olvasztó Észak-Közép-budai Centrum,
Új Szent János Kórház koordinálásával,
utasításait követve vesznek részt a COVID elleni küzdelemben. Mit jelent ez a
gyakorlatban?
Egyes sajtócikkeket pontosítva ez nem jelent államosítást, a fenntartó változatlanul
az önkormányzat, a munkáltatói jogok is
nálunk maradtak. A felügyeletet az oltásszervezésben korábban is az egészségügyi
államigazgatás különböző szervei látták el,
most ez annyiban változott, hogy az említett Centrum fogja össze a szakmai munkánkat ezen a téren. Elmondhatom, hogy
kölcsönösen jók a tapasztalatok. Három

kollégát kértek ki tartósan és legalább tíz
fő volt már oltást segíteni a Margit kórházban, amikor mi nem oltottunk. A rendelet
május 23-ig ad erre lehetőséget, ha addig
a járványügyi adatok úgy változnak, akkor
minden visszatér a rendes kerékvágásba.
Az ő kiesésük hogyan befolyásolta a mindennapi működést?
Egy szakrendelőben legfeljebb két-három
orvos dolgozik, de van olyan terület is, ahol
csak egy. Ha erről a területről egy szakember kiesik, akkor szünetelhet a rendelés. Ez
a jelenlegi viszonyok között egyik napról
a másikra is előfordulhat. Először a legprogresszívebb kórházakból vezénylik át
a személyzetet a COVID-ellátásba, utána
a városi kórházakból, és a legvégén a járóbeteg-ellátásból. Ha tőlünk kell menni,
az azt jelenti, hogy már mindenki ott van,
tehát nincs lehetőség a pótlásukra. A három említett kolléga az egynapos sebészeti ellátásunkon dolgozik, ezért az most
szünetel. Ezúton is kérjük és köszönjük a
betegek türelmét és megértését.
Lassan egy éve, 2020. május 11-e óta a
betegek csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján, időpontra jöhetnek a
rendelésekre. Az épületbe belépni csak
maszkban lehet, lázmérés után. Mennyire
volt partner ebben a lakosság?
Eleinte nehezebben ment, de mára hozzászoktunk, mindenkinek van maszkja, mindenhova abba megy. Normál működésnek
számít, hogy közterületen kötelezően felvesszük, így az utcáról a pácienseink már
így lépnek be az ajtón, ez leegyszerűsíti a
dolgot. A beteg ember ugyanakkor természetesen mindig türelmetlenebb, akinek
akut sérülése, fájdalma van, érthetően
feszültebb, hogy telefonon kell időpontot egyeztetni, vagy többet kell várni, ezt
igyekszünk azzal ellensúlyozni, hogy az
összes szakrendelést működtetjük teljes
időben. Ha valaki e-mailen kér időpontot,
a kollégáim 24 órán belül válaszolnak vagy
telefonon jelentkeznek. Főleg a fiatalabbak
választják a levélírást, az idősebbek inkább
telefonálnak, és sokat segít, hogy a nagyon
nagy többségük megértő.
A Helyi Operatív Törzs (HOPT) munkájában is részt vesz. Mennyire tudnak

rom településéről hozzánk irányítanak,
és olyan oltóanyagot adunk be nekik,
amilyet kapunk.
Hány ember tudtak eddig beoltani a SZEI
munkatársai?
Két kör Sinopharm-vakcinánk volt 90-90
oltással, majd az említett 1032 Pfizer – a
beoltottak hozzávetőleg negyede volt

tő cél az, hogy a meglévő infrastruktúrával és humánerőforrással a legmagasabb
színvonalat nyújtsuk.
Hozzánk egyébként akkor is sokan jönnének, ha csak a megelőzés szándéka hozná
őket, ha a háziorvos küldi őket szűrővizsgálatra, kontrollra. Így is megtelne a váróterem, és ez fontos is, mert a prevenció a

szentendrei –, valamint Leányfalun két idősotthon 200 lakóját oltották be a kollégáim.
Idesorolható még az az ezer körüli oltás,
amit három kollégánk a Margit Kórházban
adott be. Fontos megjegyezni, hogy egyik
páciensünk se kapott anafilaxiás sokkot,
senki se lett rosszul az oltástól. Bízom benne, hogy a folyamat a következő hetekben
felgyorsul.
Arról van adat, becslés, hogy a háziorvosi
háttérrel és az egyéb kórházi lehetőségekkel együtt a szentendreiek milyen
arányban kaptak oltást?
Nem tudjuk pontosan, ahogy azt sem,
hogy hányan regisztráltak. De az országos
30%-os átoltottsági arány és az alapján,
hogy a vakcinákat a települések lélekszámának arányában osztják el, tízből három
ember már beoltott lehet Szentendrén
is. Ha azt nézzük, hogy a nyolc háziorvosi

legolcsóbb gyógyítás, a megelőzés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Jó lenne minél szélesebb kört meggyőzni
arról, hogy akkor is jöjjön, ha nincs panasza, mert sok betegség esetében akkor
már késő, nehezebb és hosszabb az eredményes kezelés.
Lapszámunk témája a jóllét, ami a gazdasági értelemben vett jólétnél tágabb
fogalom: az egzisztenciális biztonságon
túl a mentális, lelki egészséget jelenti.
Ön, hogy látja, milyen állapotban van a
szűkebb-tágabb környezetünk?
Több évtizedes kutatások igazolták, hogy
az egyén jóllétében, egészségi állapotában annak a jelentősége, hogy egy
országnak, régiónak milyen színvonalú
az egészségügyi ellátórendszere, mindössze 10%-os mértékű. Nem elég tehát,
ha jó a kórház vagy a szakrendelő, a há-

amit azóta a kormányhivatal is megerősített: eszerint „ütemezett” és „tömeges”
oltási tevékenységet kell végeznünk. Az
előbbi esetében két oltóhellyel a hétköznapi műszakok mellett is erre kellene koncentrálnunk, de erre eddig nem
került sor. Az úgynevezett tömeges szakaszban öt oltóhelyet kell biztosítanunk.
Ilyen kapacitást még nem igényelt a feladat, az egyik hétvégén a háziorvosoknak
segítettünk három oltóhellyel, a másikon
pedig négy oltóhelyen több, mint ezer
embert oltottunk be Pfizer-vakcinával. A
helyszínen ellenőrizzük a személyazonosságot, az egészségi állapotot felmérő
kérdőívet és hozzájáruló nyilatkozatot,
az oltást beadó orvos pedig megvizsgálja, hogy az oltandó tünetmentes-e.
Mindenkit fogadunk, akit a járás tizenhá-

praxis hetente mintegy ezer embert tud
beoltani, velünk együtt ez az arányszám
reálisnak tűnik.
Vannak-e tervei a „nyitás” utáni működéssel kapcsolatban?
Április elsején volt egy éve, hogy itt vagyok és miután március 16-tól indult a lezárás, ez azt jelenti, hogy még egy napot
se dolgoztam normál üzemmenetben.
Nagyon szeretnénk már megtapasztalni. A kollégáimmal együtt várjuk, hogy
végre a fejlesztésekre, pályázatokra koncentrálhassunk. Évente legalább 50-100
millió forintot lehetne fordítani optimális
esetben az elavult eszközök cseréjére, új
gépek beszerzésére, hogy lépést tartsunk
a technikai fejlődéssel. Az alapterületünk
viszonylag kicsi, nem lenne rossz, ha ennek
növelésére lenne lehetőség, de az alapve-

ziorvosi, védőnői ellátás, testi-lelki épségünkben sok egyéb tényező meghatározó. Függ attól, hogy mennyire stresszes
a munkánk, zajban vagy nyugalomban
élünk-e, ott élünk-e, ahol szeretnénk,
mennyit utazunk a munkahelyünkre, milyen a lakóhelyünk légszennyezettsége,
mennyit sportolunk, hogyan étkezünk,
mennyire vagyunk jól a családunkkal, ismerőseinkkel. Nagyon változatos tehát
a kép. Az ismerőseimre gondolva úgy látom: mindenki fáradt, de mindenki küzd
és reménykedik. A nehéz az, hogy nem
tudjuk, milyen messze van a cél. De bízzunk benne, hogy az oltással lecseng a
járvány harmadik hulláma, jön a tavasz,
a nyár, szabadabban lehet mozogni és ez
segít majd.
Szöveg és kép: Bellai László
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hatékonyan együtt dolgozni a járvány
megfékezése, az egészségvédelmi intézkedések végrehajtása érdekében?
Ez egy információs testület, egy online
fórum, ahol a városi intézmények vezetői
hetente kicserélik a tapasztalataikat. Egy
sor olyan fontos információ is elhangzik
itt, amit a többiek hasznosíthatnak. Lényeges, hogy a cégek együttműködése
is így biztosítható. Egyetlen példa: amikor
tömeges oltás van, akkor a rendészet nélkülözhetetlen, ők biztosítják a parkolást,
és azt, hogy mindenki minél gyorsabban
eljusson a számára kijelölt oltópontra.
A szoros együttműködésnek köszönhető
talán az is, hogy a városi intézményekből
sokan jelentkeztek az oltáshoz önkéntesnek, jöttek a bölcsődéből, az óvodából,
a könyvtárból, a Ferenczy Múzeumból,
segítettek védőnők, önkormányzati dolgozók. A polgármester is reggeltől estig
itt volt és aktívan részt vett az oltásra érkezők irányításában. Megnyugtató, hogy
bármire szükségünk volt az elmúlt egy
évben, védőfelszerelésre, egyebekre,
az önkormányzatra mindenben számít
hattunk.
A járványgörbe legújabb felfutása men�nyire érzékelhető a SZEI-ben?
A háziorvosok munkáját ez közvetlenebbül érinti, nekik kell megállapítaniuk a
betegséget, náluk markánsabban jelentkezik ez a tehernövekedés. A SZEI-ben az
érzékelhető, hogy a harmadik hullámban
óvatosabbak az emberek, nem mernek
úgy kimozdulni. Ez a szakrendeléseink
forgalmában 20%-os csökkenést eredményezett. Kevesebben jönnek, de még
így is a központilag meghatározott irányszám felett, 120-130%-os kihasználtsággal
működünk.
Milyen eredménnyel, hogyan végzik a
munkát azóta, hogy hivatalos oltóponttá
vált a SZEI?
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a NEAK (leánykori nevén az OEP) február elején küldte meg az oltási tervet,

Étellel, jó szóval és kedvességgel
Hat éve ad melegételt a rászorulóknak a Vasárnapi
Merőkanál Szentendrén. Az egyesületté alakult és új helyre
költöző karitatív közösség terveiről kérdeztük Varga
Tiborné Vatikatit, Vargáné Nagy Szilviát és Nóniusz Ritát.
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Miért volt fontos, hogy egyesületté alakuljon a Merőkanál?
2015-ben kezdtük el Szentendrén a melegétel-osztást, és majdnem azóta szeretnénk is egyesület lenni. Sajnos, az első
években még csak ötletszinten fogalmazódott ez meg, de az évek során egyre fontosabbnak éreztük, hogy legyen egy szervezettebb forma, a külvilág felé és a saját
önkénteseink felé is. 2018-ban egyszer már
majdnem megalakultunk, de különböző
akadályok miatt ez végül nem sikerült.
Egy egyesület alakítása azért is nagyon
jó, mert ilyenkor tisztázódnak a feladatkörök, ami előtte nem volt határozottan
körvonalazva, döntési helyzetekben pedig
egyértelműen elhatárolódik a jogosultság-felelősség kérdése, vagyis mondjuk
vitás kérdésekben a végső döntés ezentúl
az elnökség kezében lesz, rajtunk pedig
számon is lehet kérni a döntések következményeit.
Az is fontos, hogy egy egyesület rendelkezik saját adószámmal és saját bank-

számlaszámmal, ami azt jelenti, hogy
nem kell egy másik szervezet védnöksége alatt dolgoznunk (mint ahogy eddig
tettük, a Kőhegy Alapítvány égisze alatt).
A pénzgyűjtő perselyeken az egyesület
bejegyzése után már a saját adószámunk
szerepelhet és hivatalosan is tudunk

adományokat gyűjteni a saját bankszámlaszámunkra, jelen pillanatban ugyanis a
jószándékú adományozóink hol az egyik,
hol a másik megbízható önkéntesünk
számlájára küldik az alkalmi felajánlásaikat. Hogy ne legyen megterhelő az ezzel
kapcsolatos feladat (hiszen mindenkinek
van magánélete is), ezért váltogatjuk
ezeket a fogadó számlákat. Nemsokára
viszont ez leegyszerűsödik.

Most elkészült az etikai szabályzat, ami eddig nem volt ilyen szépen megfogalmazva,
bár mindent ennek alapján csináltunk eddig is, mégsem tudtuk egy új önkéntesnek
megmutatni, hogy tessék, ezeket el kell
fogadnod, ha közénk szeretnél tartozni.
A felfrissített lebonyolítási szabályzat is

megkönnyíti majd a rendszeres és a ritkábban jelentkező segítők dolgát.
Mik a célok, mit fogalmaztatok meg?
Az alapszabályban a törvény által adott
lehetőségek szerint a következő célokat
határoztuk meg: rászoruló emberek támogatása, arra rászorulók élelmezéssel
történő megsegítése, szegény emberek
önsegélyezésének ösztönzése, rászorulók támogatására önkéntesek szervezése,
hajléktalan emberek elhelyezésének segítése, adományok gyűjtése, azok szétosztásának koordinálása, a szegénység és a
gyermekszegénység elleni küzdelem önkéntes munkával való segítése.
Ez bővebben azt jelenti, hogy bár továbbra is fő profilunk a melegétel-osztás, de
emellett mindenféle egyéb támogatási
lehetőséget is megragadunk a rászorulók
segítésére, természetesen kapacitástól
függően. Télen fogadunk tüzelőfa-felajánlást, és kérésre megszervezzük a szállítást
is, vagy ha egy rászoruló jelentkezik, hogy
elromlott a háztartási gépe, megpróbálunk
ingyen adományként egy másikat szerezni
neki. Mindig akad mit csinálni.
Hogyan tudtok működni a járvány alatt,
és gondoskodni a rászorulókról?
Legnagyobb szomorúságunkra egy időre
fel kellett hagynunk a melegétel-osztással, hiszen nem tudjuk garantálni az osztások alatt azt a biztonságos elkülönítést, fegyelmezett távolságtartást, amire szükség
lenne. És nemcsak a rászorulók, hanem
önkénteseink egészségét sem kockáztathatjuk azzal, hogy a csomagolás és porciózás ideje alatt, több órán át zárt térben
együtt tartózkodva esetleg megfertőzzük
egymást. Néhány lelkes önkéntesünk
ebbe nem nagyon tudott belenyugodni,
ezért úgy döntöttünk, hogy a járványügyi
előírások maximális betartásával havi
szinten tartós élelmiszert fogunk osztani
a rászorulóknak.
Ebben sem vagyunk teljesen kezdők,
hiszen karácsonykor, húsvétkor és iskolakezdéskor eddig is minden évben csináltunk már ilyet, ennek is van hagyománya nálunk. Most viszont sikerült teljesen
rutinossá válni úgy a bevásárlásban, mint
a csomagok készítésében és szétosztásá-

tel-osztáson 10-15 önkéntes
szokott részt venni, és ebbe
bele kell érteni a különböző
szállítási feladatokat elvállaló, csomagoló,
ételosztó, takarító, teát és üdítőt meregető,
sorszámot osztó, ebédért elmenő és szervezést vállaló önkénteseket is. És azt lehet
mondani, hogy ez körülbelül igaz a mostani
tartósélelmiszer-osztásokra is, csak kicsit
más feladatokat ellátva. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne mindig ugyanazokra
háruljon az összes teher, ezért szeretjük,
ha minél több az önkéntes a csoportban,
hogy amikor feladat van, akkor ne mindig
ugyanaz a 10-15 ember legyen csak elérhető. Nagy örömünkre egyre több fiatal is
nálunk szeretné teljesíteni az 50 óra kötelező társadalmi munkát, szóval üdítően
fiatalodunk.

A tüdőgondozó után hova vezet az út?
Az önkormányzat a régi egészségház helyett felajánlott nekünk egy helyiséget a
nagy parkoló melletti hosszú gazdasági
épületsor végében, ahol egyelőre csak
áramunk lesz, de nagyon örülünk ennek
is, mert a mosogatást és a mosakodást
eddig is vízmelegítéssel és kannákból oldottuk meg, szóval ehhez már hozzászok-

tunk. A későbbiekben talán lesz lehetőség
a vízhálózat felújítására is, mi legalábbis
borzasztóan hálásak lennénk érte. Nagyon
örülünk egyelőre ennek is, és amint megkaptuk a kulcsokat, máris költözünk. Igazából már így is csak a türelmi időnket töltjük
a régi házban, hiszen első körben arról volt
szó, hogy április elsejéig maradhatunk.
Mire számítotok a jövőben?
Nagyon hiszünk abban, hogy hamarosan
visszaáll minden a régi kerékvágásba!
Mivel fő profilunk a vasárnapi melegétel,
ezért mielőbb szeretnénk újra ételt osztani, mert látjuk, hogy nagy szükség van rá.
Ez pedig azt jelenti, hogy újra szükségünk
lesz a szentendrei éttermek támogatására,

nak idején, mert kialakult egy
nagyszerű csapat, felépítettünk
egy remek kommunikációs
csatornát, kialakítottunk egy működő rendszert, és látjuk, hogy erre egyre nagyobb
szükség van. Mert azon túl, hogy anyagi
szinten próbálunk segíteni, nem ritka, hogy
a hozzánk fordulók érzelmileg, lelkileg is
megviseltek, és nagyon jólesik nekik, ha
elmondhatják a gondjaikat, bajaikat, így lehetőségeinkhez képest próbálunk mentális
segítséget is nyújtani, sőt néha elég az is,
ha megtudják, hogy egyáltalán létezünk.
Ezzel kapcsolatban a Vasárnapi Merőkanál
az újraindulás előtt egy ismertségi kampányt indít, ha valaki beszállna ötletekkel
vagy anyagilag, ne habozzon jelentkezni.
Zimre Zsuzsa
Fotók: Vasárnapi Merőkanál
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ban. Készítünk sima csomagot, nagycsaládos csomagot, és a hajléktalanok speciális
igényeire külön csomagot is, mivel ők nem
tudnak főzni, ezért több készételkonzervet
kapnak.
Hány ember fordul hozzátok átlagosan?
Úgy vettük észre, hogy egyre többen jönnek a tartósélelmiszer-osztásra. Ahogy
terjed a híre a kezdeményezésnek, úgy kell
mindig egy kicsivel több csomagot összeállítanunk. A legutóbbi osztáson 80 fölött volt
az elkészült csomagok száma,
ebből a bicajos önkéntesek elvittek házhoz körülbelül 30-at,
a hajléktalanszállós csomagok
25 körül voltak, a többit osztottuk ki helyben. Nagyon-nagyon
utáljuk, amikor valaki odajön,
és nem jut neki semmi. Ez nagyon rossz érzés, inkább legyen egy kicsivel több, minthogy ne jusson valakinek.
Hány önkéntessel dolgoztok
most és „békeidőben?”
Az önkéntesek száma mindig
változik. Egy-egy melegé-

pedig borzasztóan aggódunk értük, mert
nagyon-nagyon nehéz helyzetet kell túlélniük. Eddig már néhány étteremtől kaptunk
pozitív visszajelzést, de minél több étterem van a támogatók között, annál többfelé
oszlik a teher, amit a főzések jelentenek,
mind anyagiakban, mind pedig a rendszerességet illetően. Az is óriási, ha egy étterem egy évben csak egyszer vagy kétszer
tud főzni (kb. 100-120 adag melegételt), de
az a legnagyszerűbb, ha valaki rendszeresen, mondjuk havonta vagy negyedévente
egy alkalommal vállal ilyet. És természetesen az a legnagyobb segítség, ha ingyen,
de mivel ilyen nagyon nehéz a helyzet, a
perselyekbe befolyó pénzből egy darabig
tudjuk anyagilag is támogatni a főzéseket.
A tartalékaink ugyanakkor végesek, ezt
azért el kell mondanom. Nagyon hálásak
vagyunk azoknak a szentendreieknek, akik
folyamatosan dobálták be a perselyeinkbe
a pénzt. Azt szeretnénk kérni, hogy ezt ne
hagyja abba senki, aki eddig csinálta. Aki
pedig még nem próbálta ki, hogy ez milyen
jó érzés, az kezdje el mielőbb!
Szükség van még segítőkre?
Igen, folyamatosan várjuk az önkéntesek
jelentkezését, hiszen minél többen vagyunk, annál jobban kiegyenlítődik a nyomás, amit a feladatok elvégzése jelent. Ha újra elindul a heti
rendszerességű ételosztás, akkor a legnagyobb szükségünk
a kiszállításra vállalkozó bringás vagy autós önkéntesekre
lesz, akik vállalják az összesen
30-35 adag melegétel kiszállítását a megadott címekre.
Minél többen vannak, annál
kevesebb jut egy főre. Sokan
vagyunk az önkéntes csoportban, de hihetetlenül nagy teher, ha minden áldott vasárnap
ugyanazoknak az embereknek
kell mindent csinálni.
A nehézségek ellenére nagyon
örülünk, hogy belevágtunk an-

Művészettel az emberek jóllétéért
Közismert, hogy a művészetek befogadása, gyakorlása
nagyban hozzájárul a szellemi frissességünkhöz, a világra való
nyitottságunkhoz és a lelki egyensúlyhoz. 2019 novemberében
a tudomány igazolta, hogy még ennél is többre képes: gyógyít.
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Az Egészségügyi Világszervezet ekkor
adta közre Helsinkiben az eredményeit egy olyan kutatásnak, melynek során
először vizsgálták a művészetek egészségre gyakorolt hatását. A jelentés szerint öt kategóriában: az előadóművészet,
a képzőművészet, az irodalom, a kultúra
(múzeum-, koncert- és színházlátogatás)
valamint az online művészetek terén végeztek megfigyeléseket, és arra a megállapításra jutottak, hogy mind a műélvezet,
mind pedig a művészi alkotó tevékenység
képes lehet gyógyulást hozni ott, ahol a
hagyományos orvoslás a határaihoz ér.
Legyen szó tehát mentális, vagy fizikai
egészségről, prevencióról, vagy gyógyulásról, érdemes minél gyakrabban és minél többféle formában keresni a találkozást a művészetekkel. Ennek ösztönzésére
három olyan foglalkozást mutatunk be,
amely karnyújtásnyira érhető el olvasóink
számára.
Tánccal a gyógyulásért
Zám Mária eredeti szakmája szerint szociológus, éveken keresztül tanított szociológiát és szociálpolitikát az egyetemen.
Válásának feldolgozása vezette el őt a művészetterápiákhoz, s 2006 óta ő maga is
praktizál táncterapeutaként. Szentendrén
a Jógatérben találkozhatunk vele, de az
év csúcspontjának azt a nyári négynapos
tánctábort tartja, amelyet 17 éve az Őrségben rendez meg.
A foglalkozások egyébként nem csak csoportosak, egyéniek is lehetnek. Az előbbieket Mária rendszerint valamilyen témára
fűzi fel, és annak megfelelően választja ki
a zenéket, amely az operától kezdve a folk
lórig, a világzenéken át a zörejekig bármi
lehet. Ebből aztán az is következik, hogy a
táncterápia nem a tanult táncok eltáncolásáról, sokkal inkább a zenére felszabaduló
mozgásról szól. „Mindig azt szoktam mondani a résztvevőknek – magyarázza Mária
–, hogy felfedezőútként tekintsenek ezekre
az alkalmakra, ahol valaminek az igazságát kutatják. Engedjék magukat elmerülni
egy ismeretlen világban és hagyják, hogy
megtörténjenek a dolgok.” Mindez nagyfokú rugalmasságot feltételez nemcsak

a résztvevőktől, hanem a terapeutától is,
aki facilitálja ezt a folyamatot, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az fog történni
egy-egy alkalmon, amit előre eltervezett.
Példaként hozza erre a saját gyógyulástör-

Zám Mária | Fotó: Bellai László

ténetét: „Egy súlyos betegségből lábadozva úgy éreztem, hogy nem tudok »szólni«,
és előbb magamat kell meggyógyítanom.
Egyedül jártam a Jógatérbe, ahová zenéket
vittem magammal, hogy majd azokra táncolok, de hetekig nem történt semmi más,
minthogy lefeküdtem a napsütötte padlóra.
Aztán eljött az ideje, amikor meg tudtam
mozdulni és újra elkezdtem táncolni. És valahol ez a lényege a táncterápiának: engedj
meg magadnak bármit! Akár azt is, hogy
csak fekszel, akár azt is, hogy alszol egyet,
vagy olyan mozgást, aminek látszólag semmi köze nincs a tánchoz.”
Alapkérdése és -feltétele tehát ennek a
terápiának az, hogy létrejöjjön az a közeg,
amelyben a résztvevők valóban azt érzik,
itt most nincsenek elvárások, bármit megtehetnek – felvállalhatók az érzéseik, nem
kell szerepeket játszani, nem kell másnak
lenni, nem kell megfelelni… Mária azt
mondja, nagyon sok időt szán arra, hogy ez
a bizalmi légkör kialakuljon a csoportban,
mert ez a terápiás foglalkozás akkor működik, ha egy olyan szakrális térben zajlik,
amelyben maga az élet képes megjelenni.
„Anyaméhként tekintünk rá, amely tartalmazza, majd meg is szüli azt, ami meg akar
nyilvánulni” – hívja segítségül a hasonlatot
a terapeuta, aki azt is elmondja, nem lehet

priorizálni a terápiákat, alkati kérdés, hogy
kihez, mi áll közelebb. Az általa kínált megoldás leginkább a mozgásban rejlő transzparenciáról szól, arról, hogy nem tudunk
elbújni az elől, ami a „táncunkban” megtörténik. Bár rákérdezek arra, hogy mikor
sikeres egy-egy foglalkozás, de tudom,
pontatlanul fogalmazok, és Mária valóban
nem is használja ezt a szót, ha a terápiáról
van szó. „A sikernél sokkal kifejezőbb, ha
úgy tekintünk ezekre a foglalkozásokra,
mint egy felfedezőút – mondja. Tény, hogy
sokan azt várják, a terápiától az életük majd
teljesen meg fog változni, és nagyon sok
minden valóban meg is tud, de ami a múltban történt velünk, az nem. A jó hír viszont
az, hogy a múlthoz való viszonyulásunk
igen, és az is, hogy a jövőben már képesek
leszünk bánni ezekkel az érzésekkel.” Mária
úgy összegez, hogy a táncterápia során
megtanulunk jobban bánni magunkkal,
és megtanuljuk a viszonyunkat kezelni a
világgal, másokkal.
Elérhetőség: www.tancterapia.lapunk.hu
Képolvasással a tiszta látásért
Kozári Kata és Stenger Csilla egyedülálló kezdeményezésként indították útjára
SzemBeszéd elnevezéssel az úgynevezett
képolvasó foglalkozásokat, melyeknek

Kozári Kata | Fotó: Kleb Attila

célja azon képességeinket finomhangolni, amelyek által szélsőségektől mentes
megfigyelésre tudunk szert tenni. Külön
hangsúlyozzák, tevékenységük nem tekinthető sem terápiának, sem önismereti

Stenger Csilla | Fotó: Bánáti János

hogy hűek tudjanak maradni a választott
témáikhoz. „Egyszer csak azt vettük észre
– mondták el lapunknak –, hogy egy olyan
kincs van a kezünkben, amit vétek lenne
nem megosztani az emberekkel, hiszen
nap mint nap tapasztaltuk, hogy ez a megfigyelési gyakorlat nem csak a festésben,
de az életünk számos területén nagy segítségünkre van. Tudomásul kell venni, hogy
egyre inkább képekkel kommunikálunk, és
ha nem tanuljuk meg ezeket pontról pontra,
színenként, formánként olvasni, akkor kön�nyen megvezethetővé válunk.” Kata és Csilla
szerint a körülöttünk lévő világ képei akkor
is hatnak ránk, ha ennek nem vagyunk tudatában, ezért különösen fontos például,
hogy otthonainkban, a munkahelyeken, intézményeinkben mit teszünk a
falakra.
A felmérések szerint, amikor
múzeumban vagyunk, átlagosan 30 másodpercet töltünk el
egy-egy műalkotás előtt. Ezzel
szemben a SzemBeszéd-eken
csupán egy kép kerül az állványra, cím és alkotó nélkül, és
a festmény társaságában egy
órát töltenek el a résztvevők.
A megfigyelési folyamat konkrét, megfogható dolgokkal indul, vizsgálják a kép méretét,
a kompozíciót, a színeket és a
formákat. Külön érdekesség,
hogy az objektivitást erősítve néhány bátor
jelentkezőnek egy rövid időre selyemsállal
kötik be a szemét, így ők először csupán a
többiek leírására hagyatkozva ismerhetik
meg a képet. „Szép pillanat, amikor lekerül
a sál!” – vallják egyöntetűen a szervezők,
amikor a foglalkozás egyik legizgalmasabb
momentumáról mesélnek.
Mi tehát a különbség egy hagyományos
képelemzés és a SzemBeszéd között? „A
mi alkalmainkon a közös megfigyelés vezeti

a folyamatot, ott és akkor történik a megértés. Gyakorlatilag egy közös teremtési folyamat zajlik. Mi csak szempontokat adunk,
kísérünk – jön a válasz a kérdésünkre. – A
személyes asszociációkat lehetőség szerint kerülve, objektív megfigyelések útján,
de nem érzelemmentesen jutunk el a kép
témájához, és végül címet is adunk neki, ami
gyakran egybecseng a szerző által adott
címmel.”
A folyamatban az is cél, hogy addig tisztítják, pontosítják a megfigyelt dolgot,
amíg a jelenlévők közül mindenki rábólint, majd erre az alapra közösen építkezve lépnek tovább. „Gondoljunk csak bele,
hogy ennek mekkora ereje van! – hangsúlyozzák. – Az ilyen pillanatokért érdemes
ezt csinálni.”
A SzemBeszéd tehát nem egy passzív
szórakozás, jó értelemben véve dolgoztat
meg minden egyes résztvevőt, és akik nem
rettentek meg az effajta aktív megfigyelési gyakorlattól, ma már törzsvendégeik a
foglalkozásoknak. A bónusz jutalom pedig
az a két óra, amit testközelben tölthetünk
el két eredeti festménnyel. A SzemBeszéd
közösségi élményként is remekül funkcionál – baráti társaságok és munkahelyi
közösségek számára is izgalmas „társasjáték” lehet.
Elérhetőség: facebook.com/szembeszed
Mesékkel az önismeretért
Borosné Nagy Luca német nyelvtanárként diplomázott, majd pedagógusként
mindig is azokat a módszereket kutatta,
amelyek a tanulást segítik, motiválják,
illetve a stresszt oldják. Ennek során talált rá Boldizsár Ildikó alkotó-fejlesztő

változott, csak a létezési mód, ahogyan
abban működik.
Igazi kuriózum született abból, hogy Luca
mesefoglalkozásaira a Ferenczy Múzeumi
Centrum is felfigyelt: a Múzeumi Mesék
keretében a látogatóknak lehetőségük
nyílik arra is, hogy az FMC egyes kiállításaihoz kapcsolódva egy mesék által vezetett
önismereti foglalkozáson vegyenek részt.
A módszer fokozatosan alakult ki, Luca
engedte, hogy azt a tapasztalatok formálják. Az első munkája örökre emlékezetes marad számára. Akkor Nagy Kriszta
Tereskova: Csipkerózsa halott című installációját (MűvészetMalom, 2019) kapta
feladatul. Adott volt tehát a mese is, ám
amikor Luca meglátta az ágyban fekvő
csontvázat, amelyet szintén csontok és
rózsák vettek körül, földbe gyökerezett
a lába. „Egyszerűen sehogy sem sikerült
a mesét egyeztetnem az installációval –
emlékszik vissza. – Élesen hasított belém
a gondolat, ez nem fog sikerülni. Aztán újra
és újra bejártam a tárlatot, lépcsőkön fel,
egyre beljebb, és végül mélyebb térbe jutottam úgy a mesében, mint magamban a
tárlat csontvázainak segítségével. Akkor
megtanultam: nem én döntök. A tárlat hívja
meg mesét, én csak figyelek, hogy felismerjem.”
Így hívta magához a tárlat a Csontvázas�szony meséjét. S hogy miként kell egy ilyen
foglalkozást elképzelni? A Múzeumi Mesék
olyan program, ahol a látogatók kedvükre
kapcsolódhatnak a tárlathoz és az alkotójához, és részt vesznek egy mesebeli önismereti foglalkozáson is, ahol a kiállítás
megtelik boszorkányokkal, útvesztőkkel,
elátkozott királyfikkal, frissen kisült kenyerekkel, tojásból teremtődött
vagy épp repülni tudó emberekkel, éppúgy, mint felismerésekkel, megoldásokkal, katarzissal, nevetéssel, énekléssel.
„Az a csodálatos a múzeumi térben – teszi hozzá Luca –, hogy a
műtárgyak inspirálnak, felemel-

nek, ünneplőbe öltöztetik a látogató lelkét. Meggyőződésem,
hogy egy nyitottabb állapotba
kerülünk a művészi terek és
belső tereink, azaz önmagunk
bejárásával. Ha egy ilyen környezetben adjuk át magunkat
Borosné Nagy Luca | Fotó: FMC
a meséknek, könnyedén ismermetamorphoses meseterápiájára, ami, a
jük fel azt, ami eddig rejtve volt előttünk,
szavaival élve, elvarázsolta és magával megtalálhatjuk a tehetetlenségünk okát, a
ragadta őt. Azt tapasztalta, ebben a rend- bánatunk ellenszerét, a kilátástalanságból
szerben benne van minden varázsmag a
kivezető utat, miközben kapcsolódunk egyfejlődéshez: a motiváció, az inspiráció, mással és önmagunkkal egyaránt.”
a megküzdési stratégia, a bátorság- és (A következő Múzeumi Mesék júniusban,
életöröm mintája, de hiányzik belőle az Csákány István: A kalapács álma című
ítélkezés és a panaszkodás. „Pont úgy mű- kiállításához kapcsolódóan lesz a Művéködik, mint egy ideális tanár” – látta meg szetMalomban. Részletek: www.muzeumia lehetőséget Luca, és azóta elvégezte centrum.hu)
az összes kurzust. A hivatása tehát nem
Gálfi Sarolta
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foglalkozásnak – a képolvasás a képek
értésében segít.
Mindketten festők, és a Napút Művészeti
Akadémián sajátították el a festményeknek azt a sajátos szemléletét, amellyel akkor még csak egymást segítették abban,

K I ÁLLÍTÁS
MANK GALÉRIA
www.alkotomuveszet.hu
Facebook: MANK – Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft.
jelenleg elérhető
DERKÓ’20
Online kiállításon mutatkoznak be a 2020. évi
Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok 2021. január 28-tól az ösztöndíjat
bonyolító MANK Nonprofit Kft. honlapján.
KOZMA’19
Az ösztöndíjasok beszámoló kiállítására
hagyományosan minden év tavaszán kerül
sor, amikor az előző éves ösztöndíjasok
bemutathatják munkájukat. A 2019-es
évfolyam beszámoló kiállítása sajnos a
koronavírus-járvány miatt elmaradt a tavalyi
évben. A most megnyílt kiállítással a digitális
térben ismerhetjük meg a ‘19-es évfolyam
tíz iparművészét és az ösztöndíjas időszak
alatt készített műveiket.
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A KÉP/TEST/LÉT ÖSSZMŰVÉSZETI SOROZAT KIÁLLÍTÁSAI
A közösségépítés és nyitás szellemében
indult útjára 2020-ban a Kép/Test/Lét
összművészeti programsorozatunk, amellyel
az alkotóművészet területén tevékenykedő,
jelentős vidéki közösségeknek adhattunk
megjelenési lehetőségeket, valamint támogattuk a művészek lokális megszólítását
és közösséggé formálását. Az eseménysorozat három megyeszékhely, Miskolc,
Szolnok és Veszprém együttműködésével
valósult meg, mindhárom helyszínen az
emberi test kultúráját, szépségét és erejét
művészi módon reprezentáló műalkotásokat
állítottunk a középpontba, és tematikusan
kapcsolódó, előadóművészeti produkciókat
mutattunk be.
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM
www.muzeumicentrum.hu
Facebook: Ferenczy Múzeumi Centrum
A Ferenczy Múzeumi Centrum virtuális kiállításaiban körpanorámás felvétellel kerültek
rögzítésre a 2020-as – a vírushelyzet miatt
rövid ideig látogatható- kiemelt tárlataink. A
virtuális térben kedvünkre sétálhatunk a termek, művek, sőt akár a kiállítóterek különböző
szintjei között.
jelenleg elérhető
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS – A
Castrumtól a Kereskedőházig
Szöveg: Fábián Laura, Ottományi Katalin, Sz.
Tóth Judit.
Tudástár: Krizbainé Szabó Éva
A virtuális tárlat az NKA támogatásával
valósult meg.
CSÁKÁNY ISTVÁN: A KALAPÁCS ÁLMA
A kalapács álma című kiállítás az alkotó
korábbi témaköréhez, a munkához illeszkedik. Csákány István sokat foglalkozott a
közép-kelet-európai térségben érzékelhető
jelenségekkel, a szocializmus által közvetített ideológiákkal, az emlékművekkel,
a munkással, a munka mítoszával. Most
szélesebb értelmezési lehetőségeket nyitva
vált központi elemmé a munkát, az építést,

illetve az annak ellentétét, a destrukciót
jelképező kalapács.
Kurátor: Bodonyi Emőke

MOZI
P’ART MOZI
www.partmozi.hu
Facebook: P’Art Mozi
LÉLEKMOZI SOROZAT filmelemző beszélgetései
Filmklubvezető: Tanner Gábor filmesztéta

BARCSAY 120
Barcsay közel 200 darabos életmű-válogatását 1977-ben hagyományozta a Ferenczy
Múzeumi Centrumra. 2020-ban, a művész
születésének 120. évfordulója alkalmából 56
műtárgyat magába foglaló válogatást láthatott a közönség, mely immár online, virtuális
tárlatként megtekinthető.

április 27. kedd, 18:30
NAPSZÁLLTA
színes, magyar-francia dráma (144’)(16) 2018
rendező: Nemes Jeles László

VAJDA LAJOS – A ZSENIALITÁS ROBBANÁSA
Az FMC gyűjteményéből válogató kiállítás
50 alkotáson keresztül mutatja be Vajda
Lajos munkásságát, számos leírással, kibővített képanyaggal és kortársak visszaemlékezéseinek felidézésével segítve azt, hogy a
szélesebb nézőközönség jobban megismerje e különleges életművet.

VÁLOGATÁS BERGMAN ÉLETMŰVÉBŐL
Szarka Judit filmesztéta online filmelemző
sorozata
április 24. szombat, 16:00
SUTTOGÁSOK ÉS SIKOLYOK
svéd filmdráma (95’)(16) 1972
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A rejtvény helyes megfejtéseit 2021. április 26-ig várjuk a szerkesztőségünkbe, vagy a
szevi@szentendre.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között Zám Mária táncterapeuta
felajánlásával egy alkalmas részvételt sorsolunk ki egy táncterápiás foglalkozásra.
Az április 8-i rejtvényünk helyes megfejtése „nincs másik bolygó” volt.
A nyertes: Novák Áron.
Nyereménye egy ajándékcsomag az Életerő Életmód Központ – Csomagolásmentes
Bolt felajánlásából.

Nepomuki Szent János ünnepe lesz 2021. május 13-án
A vízimolnárok, halászok, hajósok, hidak, védszentjét
mint a gyónási titok mártírját tarja számon a katolikus
keresztény világ. IV. Vencel cseh király, mivel nem volt
hajlandó megszegni a gyóntatásra vonatkozó titoktartást, a feldühödött uralkodó 1393-ban előbb börtönbe
vetette, megkínoztatta, majd a Moldva folyóba dobatta.
Így lelt mártírhalált. Legendája szerint holttestét apró
fénypontok jelezték a vízben. Ezen a napon tartották
évszázadokig Szentendrén is ünnepét amelyet nemzetiségi önkormányzatunk a szlovákokkal közösen rendez.
Mint az köztudott a középkoról 1946-ig a Szentendre előtti
Duna szakaszon vízimalmok működtek. A Pap-sziget alsó
csúcsán a Sztaravoda torkolata felett négy is volt belőlük,
ezért e részt az Orbán kereszt környékét régen Felső malmoknak nevezték. Innen indult minden év május 13-án az
a csónakos fáklyás felvonulás a Postás strandig amelyen
látványával együtt ünnepelt a város közössége. Ebben
az évben kisebb emlékezéssel felelevenítjük ünnepét.

16 órától a Bartók Béla út és a Temető utca sarkán található Nepomuki Szent János szobor megáldása után kisebb
ünnepség veszi kezdetét.
18 órától a Riverside pontonon megemlékezünk a szentendrei vízimolnárokról, vizenjárókról és köszöntjük a révészeket. Majd a résztvevőkkel közösen, emlékezésül
koszorút bocsátunk a Dunára.
Benkovits György

173 éve született Fialka Olga (1848 – 1930)
révén egy Temesvár melletti
birtokon, Gavosdián megismerte unokatestvérét, Ferenczy Károlyt. Fialka Olga
36 éves volt ekkor és a találkozás sorsdöntőnek bizonyult,
ugyanis később nemcsak feleségül ment a 14 évvel fiatalabb férfihez, de Ferenczy
némi túlzással talán emiatt
választotta végleg gazdálko-

Fialka Olga családja támogatásával festőnek készült,
de aztán egészen másképp
alakult a sorsa. Talán legismertebb képe, az 1874-ben
készült Fialka család kávézás
közben, polgári környezetben
ábrázolja őket: az anyját, apját
és egyik bátyját – miközben
Olga a háttérben, a kép jobb
szélén, egy másik helyiségben fest.
Ebben az időben Fialka Olga
már kiállító művész volt, arc-

dás helyett a festészetet. Olga
ekkor már terhes volt első
gyermekükkel, Valérral, majd
42 évesen szülte meg ikergyermekeit, Noémit, a későbbi
híres festő- és gobelinművészt és Bénit, a későbbi híres szobrászt. Ekkor már nem
festett, ez a művelt és nyolc
nyelven beszélő nő ekkortól
egész életét a családjának
szentelte. 1896-ban a család
Nagybányára költözött, ahol
hamarosan Ferenczy vált a
nagybányai festőiskola művészi vezéregyéniségévé: több

képeket festett, könyveket
illusztrált, amikor édesanyja

mint húsz évig éltek itt – Olga
később itt is halt meg –, gyer-

Fiatal nő képmása

mekeik a szemük láttára váltak sikeres képzőművésszé.
Fialka Olga otthon tanította
a kései ikreket – Noémi még
iskolába sem járt.
A fiatal Fialka Olga első művészi élményeit még a híres
történelmi képeket festő Jan
Matejko krakkói műtermében
szerezte, majd a bécsi aka-

démiára járt, később energiáit és rendkívüli műveltségét
kizárólag a Ferenczy család
szellemi hátterének megteremtésébe fektette be.
Férjét 13 évvel élte túl, de ekkor sem kísérletezett a festészettel. Fialka Olga 173 évvel
ezelőtt, 1848. április 19-én
született.

A Fialka család
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Program:

Online jelenlét, offline tervek az FMC-ben
Az elmúlt évben kizökkent a világ, nemcsak az egyéneknek, az
intézményeknek is alkalmazkodniuk kellett egy új, eddig még nem
ismert rendszerhez. Hogyan tette mindezt a Ferenczy Múzeumi
Centrum? Erről kérdeztük Prosek Zoltán igazgatót.
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Mit tett a múzeum annak érdekében, hogy
a látogatók figyelmét, érdeklődését fenntartsa?
A zárvatartás erősítette, felgyorsította az
online jelenlétet. Ezeknek elsődleges eszköze a műtárgyak képernyőn való megmutatása, emellett erősebb hangsúlyt kapnak
mostanában az interaktivitás különféle
eszközei, azaz olyan múzeumi programok,
amelyek a közönség bevonását célozzák
különféle online, az adott helyhez köthető
tevékenységekkel. Igyekeztünk és igyekszünk a továbbiakban is a virtuális kiállításokkal, kurátori beszélgetésekkel, online
workshopokkal, előadásokkal a látogatóinkat közösséggé formálni, lojálissá tenni
vagy legalábbis visszatérésre csábítani.

állományvédelmi, raktározási feltételeinek átvizsgálását is jelenti. Mindeközben
folyamatos a kutatómunka és a kiállítások
előkészítése. Kismúzeumaink kiállításait
virtuálisan bemutathatóvá tettük, amelyekhez online múzeumpedagógia programokat ajánlottunk ki. A képzőművészeti,
történeti és néprajzi gyűjteményben a virtuális kiállítások digitalizálását végezzük.
Az intézmény ahelyett, hogy megtorpant
volna, számos fejlesztést indított el. Ilyen a
Vajda Múzeumban hamarosan nyíló IKON
Kiállítótér ötlete is.
Hogyan fog működni és mi a hosszútávú
célja az IKON Kiállítótérnek?
Érdekes kísérletbe kezdtünk, egy for-profit
kiállítóteret létrehozva. A Vajda Lajos

Fotó: Deim Balázs

Milyen szakmai munkafolyamatok jellemezték még a zárt kapuk mögötti időszakot?
A múzeum idei működését alapvetően
meghatározza az a bizonytalanság, amit
a koronavírus járvány miatti kötelező zárvatartás okoz. A tavaly elindított gyűjteményi revíziók elsődleges célja a korábbi
időszak elmaradt revíziós feladatainak
pótlása volt, ez a 2021-re átnyúló munka
a történeti, a néprajzi és a képzőművészeti gyűjteményeket, illetve a grafikai
műhelyt érinti. Mindez egyben a tárgyak

Múzeum emeletén megújított kiállítótér,
IKON néven a helyi és a városhoz kötődő
művészek számára fog biztosítani rendszeres bemutatkozási lehetőséget, hogy
a lokális párbeszéden túl professzionális
keretek között képviselje őket Magyarországon és külföldön. A városhoz köthető kortárs művészek hazai és külföldi
képviselete mellett fontosnak tartjuk a
magyar képzőművészeti szcéna megújítását szolgáló törekvéseket, támogatói
és kezdeményezői kívánunk lenni olyan
projekteknek, amelyek célja a művészeti

élet sablonjainak újragondolása, illetve a
kortárs képzőművészet pozícióinak javítása a hazai kultúrában. Ennek bázisát a
gyűjtőkkel, szakmai partnerekkel, közönséggel való együttműködés keretében
kívánjuk elérni. A kiállítóhelyhez szorosan
kapcsolódik a Ferenczy Múzeumi Centrum egységeként működő Szentendrei
Grafikai Műhely, amely programszerűen,
kezdeményező „társként” fog részt venni
a kiállítóhely munkájában.
Vannak-e további tervei, melyek Szentendrét a „művészetek városa” cím megtartásához hozzásegíthetik?
A „megtartás” értelmében nincsenek.
2021-től kezdődően egy művésztelepi
rezidens program elindítását tervezzük
hét művész meghívásával, akik egyben
a múzeum gyűjteményét is gyarapítják
egy-egy alkotásukkal. A program nemzetközi hatáskörben működne, az alkotómunkát szakmai programok kísérik. A
művészteleppel egyidőben az elméleti
szakembereknek is szeretnénk kedvezni – hazai és kelet-európai szakembereket hívunk workshopok és előadások
megtartására. Több hazai felsőoktatási
intézménnyel együtt gyakornoki program
elindítását tervezzük, amelynek célja,
hogy gyakorlati képzési tapasztalatokat
nyújtsunk.
Az Ámos Imre – Anna Margit Múzeum
emeleti termeiben 6-12 hónapos műtermi
programot kívánunk biztosítani fiatal- és
középgenerációs alkotónak. A múzeum
olyan művészeket kíván ezzel segíteni, akik
a műtermi programot követő évben kiállítási lehetőséget is kapnak az intézménytől.
Szakmai rezidens programot is életre kívánunk kelteni, melynek célja, hogy a pályázaton nyertes szakembereknek a helyi
művészeti, kulturális, építészeti hagyományok, Szentendre múltja szolgáljon alapul
a kutatási témájukhoz. A program végén a
kutatást és annak eredményeit nyilvános
előadás vagy tanulmány formájában a kutatónak prezentálnia kell.
Ötletadói és szervezői vagyunk továbbá
az Ars Sacra Fesztivál (idén 15. alkalommal
rendezik meg szeptember 4. és 12. között
– a szerk.) keretében a Nyitott Templo-

mok Hétvége programsorozatnak, aktív
szerepet vállalunk a Szentendrei Bor és
Jazz Fesztivál szervezésében, és jövő évtől
komolyzenei programokkal is szeretnék
színesíteni a programstruktúránkat.
Milyen kiállításokat terveznek idén és a
jövő év elején?
Egy nagyon fontos kiállítással készülünk,
amely a közösségi régészettel foglalkozik.
A célja többrétű: szeretnénk bemutatni a
nagyközönségnek az elmúlt évek alatt
beszolgáltatott, vagy a közösségi régészekkel közösen megtalált leleteket. A kiállítás alapját a kiemelkedő jelentőségű új
szerzemények képezik, de természetesen
meg kell haladnunk azt a koncepciót, hogy
a tevékenységünk maga a kincskeresés
volna. A kulcs a megértéshez a múzeum
közösségi régészeti programjának prezentálása a maga összetettségével. A kiállítást
konferencia kíséri, mint ahogy azt a nagy
volumenű Európai Iskola kiállítást is, amelyet 2023-ra készítünk elő.
Idén 120 éves a magyar film, ennek keretében a rendszerváltás független filmes

műhelyei közül az Inforg Stúdiót mutatjuk
be. A Kmetty Múzeumban Bálint Endre,
Ország Lili és Lucien Hervé számos alkotása lesz látható, Bródy Vera gyűjteményéből. A Czóbel Múzeumban, Czóbel
Béla és Modok Mária párhuzamos életművének bemutatására teszünk kísérletet.
Csak néhányat kiemelve a 2022-es évből: a
fiatal generációt Melkovics Tamás, majd a
középgenerációt Puklus Péter képviseli, illetve Pacsika Rudolf retrospektív kiállítását
mutatjuk be. Majd ismét egy nagyszabású
és erősen aktuális korszakot igyekszünk
bemutatni az 1957-ben alapított Pannónia
Filmstúdión keresztül, amely a világ egyik
legnagyobb rajz-, animációs- és szinkronfilmstúdiója volt. Az itt készült filmek
és sorozatok mennyisége mellett, azok
minősége és a készítésük során használt
úttörő technológiák emelték a filmtörténet legjelentősebb animációsfilm-stúdiói
közé, a termeiben készült filmszinkronok
pedig világhírűvé tették szakmai körökben
a magyar szinkront.

Az ön pályafutásában a múzeumpedagógia mindig is kiemelt szerepet töltött
be, ezen a területen is lesznek újítások,
fejlesztések?
Egy új kezdeményezést emelnék ki. A
Nemzeti Galériában immár 30 éve működő
GYÍK Műhely filiáléját szeretnénk szeptemberben elindítani a MűvészetMalomban.
A műhely az alkotás iránt érdeklődő, arra
fogékony gyerekeknek szól, akik délutáni
szabadidejükben szívesen töltenek időt
festéssel, agyagozással, anyagokkal való
kísérletezésben.
„A művészet nem csodálnivaló, megközelíthetetlen valami, hanem saját problémáinkra (érzelmi, múlt, jellem) választ
adó nyelv, ha élünk eszközeivel” – ezek
Szabados Árpádnak, az alapítónak a
gondolatai, erről szól a képzőművészeti
műhely, amely művészetpedagógiával,
művészeti neveléssel, tehetséggondozással, és ezzel párhuzamosan személyiségfejlesztéssel és alkotáslélektannal
is foglalkozik.
-fmc-

Mese a maszkolásról meg a SzeVi-ről
Juhász Gergő Kaska, grafikust
nem kell bemutatnunk olvasóinknak, hiszen immár visszatérő
alkotója lapunk 3. oldali grafikáinak, de tavaly augusztusban
interjút is adott nekünk annak
apropóján, hogy a Szentendre
Éjjel-Nappal Fesztiválon szerkesztőségünk udvara előtt
készített sajátos hangulatú
portrékat a vállalkozó kedvű látogatóinkról. Kaska rajztanár is,
és amikor Fülöp Mírát, hétéves
tanítványát nemrég a masz-

koló-filc technika rejtelmeibe
vezette be, a húsvéti számunkba készült tojást mutatta meg
példaként. Míra fantáziája szárnyalni kezdett, és annak reményében, hogy az ő alkotása is
megjelenhet nyomtatott formában, maszkoló technikával
elkészítette nekünk a húsvéti
borítónk parafrázisát.
A történet azonban itt nem ér
véget: Míra ikertestvére, Lora
sem szeretett volna kimaradni
a rivaldafényből, ezért frissi-

ben – de még épp a lapzártánk
idején! – ő is megfestett egy
szentendrei templomot.
Az alkotások lenyűgözték
szerkesztőségünket. Bízunk
benne, hogy olvasóinkat is.
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Barcsay Jenő: Szürke kép, 1966 (olaj, vászon)

A menhely, ahová visszaszöknek az állatok
Hétfő reggel, tűző napsütés. A parkolóban két négylábú pillant
ránk, de érdektelennek találnak minket, és puha tappancsaikon
távoznak. A menhely vezetője épp egy kutyát kísér a külső kifutóba.
Néhány perc múlva már a macskák területén ámuldozunk.

A külső kifutóval és puha fekhelyekkel ellátott házban épp nincs egy lélek se. Nem
lépnek le a macskák, akik szabadon kószálnak itt? – kérdezem. Killárné Jámbor
Anikó csak nevet: Innen? Kicsit arrébb egy
frissen ellett macska ketrecét nézném, de a

rám. „Őt frissen adtuk örökbe, de visszaszökött hozzánk, majd jön a gazdi.”
Anikó két éve, Sztakó András halála után
vette át a telep vezetését. „Mi nagyon sokat
dolgoztunk együtt korábban, és a mai napig
nagyon hiányzik a pozitivitása, a lendülete,
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Killárné Jámbor Anikó

nyugalom érdekében letakarták a ketrecet,
semmi ne bolygassa meg a kis családot.
Az első macskaházat még 2006-ban sikerült kialakítani, a négy részre osztott helyen karantén, gyengélkedő, betegszobák
vannak, és persze az egészséges cicáknak
is jut bőven hely.
150 kutya, 100 cica
Az Árvácska nevét szinte mindenki ismeri.
A tizenhárom aktivista részvételével 1997ban alapított egyesület 2002-re jutott el
odáig, hogy szükség lenne a menhelyre,
amely végül a gyepmesteri telep mellett
talált helyet. Az építkezés egy Hollandiából
visszatelepült nagylelkű adományozónak
köszönhetően indult. Az elmúlt évek alatt
nagyságrendileg 6000 állat fordult meg itt.
Ma pedig már százötven kutya és száz cica
számára van hely.
A kölyökrész ott jártunkkor üres volt, de készülnek a hamarosan beinduló nagyüzemre.
Egy januárban több halálos áldozatot követelő parvovírusos járvány után most minden
felületet fertőtlenítenek, nehogy megint baj
legyen. Kissé arrébb egy kutya mosolyog

ami áradt belőle. Most én szervezem a menhely napi életét, megtervezem a felújításokat,
pályázatokat írunk, önkénteseket toborzunk,
mert munkabért nem tudunk fizetni.”
A menhely oldalsó kennelsora pályázati forrásból hamarosan megújul. „Oda is
keresünk önkénteseket, burkolókat, mert
nagyon rossz állapotban van. A kölyökház

kifutóját is most szeretnénk rendbe rakni” –
vázolja a terveket Anikó.
Állatbarátság vírus idején
Jelenleg hetven kutya van bent, plusz néhány üres kennel, amit a nem várt szaporulatoknak tartanak fenn. Mellettük van
még ötven-hatvan cica, a bőséges utánpótlás hamarosan érkezik. „Van olyan hét,
hogy elvisznek tíz macskát, van olyan hónap,
amikor egyet adunk örökbe. A tavalyi évben
214 állatot sikerült gazdához juttatni, ebből
egy került vissza, ami igen jó eredmény.” A
menhely számára van pozitív hozadéka is a
járványnak, idén márciusig ötven állat került
gazdához. „Nagy nehézség azonban, hogy az
önkéntesek nem jöhetnek ide a vírus miatt,
csak azok, akik örökbe szeretnének fogadni,
vagy adományozni.” Pedig az önkéntesekre
nagy szükség van, az állatok mozgatása
napi feladat, a bezártság nekik sem tesz jót.
„Nálunk szabály, hogy négyszer ki kell jönni,
mielőtt valaki elviszi a kinézett kutyát, de sokkal többet jönnek, elviszik kirándulni, sétálnak, sokkal több időt adnak maguknak, hogy
kitapasztalják, melyik kutya milyen. Nagyon
hiányoznak a sétáltatók, de jelenleg nem tehetjük meg, hogy ide engedjük őket.”
Végszóra egy nő érkezik két kislánnyal. Marcipánt jöttek megsétáltatni, és ha itt vannak,
szívesen elvisznek másokat is. A lengyel
család izgatottan szalad a kennelhez, Marcipán kutya hamarosan révbe ér.

Marcipán nemsokára gazdis lesz

Tiki, Taki és a többiek
Vannak kutyák, akikre azonnal lecsapnak,
mert kedves, különleges vagy kicsi. A bull
típusokért nem verekszenek, ottjártamkor
is többen vártak gazdára. Az előítéletekkel sajnos ők nem tudnak megküzdeni,
hiába szeretetbomba a legtöbb. De nem
csak ők húzták a nem nyerő kártyát – számomra teljesen érthetetlen okból –, a fe-

den voltam, csak szépember nem” – meséli
Anikó nevetve. „Volt, aki kijött négyszer a
kutyához, aztán hazavitte. Néhány hét múlva
hívott egy másik környékbeli menhely, hogy
leadta a kutyát. Pedig benne van a szerződésben, hogy nem lehet harmadik félnek
továbbadni. Kénytelenek voltunk bevezetni,
hogy mindenki olvassa el itt a szerződést,
hogy tudja mi van benne.”
A pénz mindig jól jön
Minden menhely sarkalatos pontja, hogy
miből tartja fent magát. Nincs ez máshogy
az Árvácskával sem, sakkozni kell az adományokkal, az 1%-kal. Az adó egy százaléka
elmegy a bérekre, az orvosi költségek, az
autó fenntartása, plusz a rezsi mind sokba
kerülnek. És ennyi kutya közt mindig akad
egy beteg. „Most egy 12 éves, vidékről fel-

keték sem kapósak. Vannak, akik éveket
a menhelyen töltenek, mint például Tiki
és Taki, a két fekete, szőrös cukiság, akik
egymástól elválaszthatatlanok, így ők
csak együtt kerülhetnek gazdihoz. „Ha
szétszedném őket, az egyik biztos elpusztulna”. Ők már öt-hat éve vannak bent, de
a korelnök az a kutya volt, akit hét hónaposan hoztak be, és végül tizennégy évesen találtak neki gazdát.
Miközben beszélgetünk, a kennelek közt
sétálunk. Egyes kutyák nyugodtan nézelődnek, mások ugatva figyelmeztetnek a
betolakodóra, és van olyan kutya, aki nem
fogadja jó szívvel a közeledésünket. Mindegyiknek megvan a maga története. Van,
akit a megvett házzal együtt „kaptak” meg
az új vevők, akik bár meg akarták tartani
az állatot, nem tudták, mert nem jött ki a

került utcakutyust kellett műteni két körben, emlődaganat miatt. Szerveztünk egy
gyűjtést, 2 nap alatt jött össze a kért összeg.
Nagyon örültem, hogy így megmozdultak az
emberek, és segítenek.”
Mindig van olyan kutya, akinek drágább
kezelésre van szüksége, így a menhely
vagy megpróbál gyűjteni, vagy kiszorítani a keretből, de sokszor százezrekről
van szó. „Télen egy borzasztó körülmények
közt tartott családot fogadtunk be, három
kölyökkel. Az egyik picinek el volt törve a
lába, műteni kellett. Volt olyan kutya, akinek
csomót találtunk az oldalán, rosszindulatú
daganatot diagnosztizáltak Első körben úgy
volt, hogy csak Németországban lehet csak
megműteni, aztán szerencsére sikerült itthon” – mondja Anikó, majd hozzáteszi: „Sosem tudjuk, mire jövünk be másnap.”

sajátjukkal. Így is sokat tettek érte, oltva,
chipezve került fel az Árvácskába az új élet
reményében.
Anikónak nagy tervei vannak, a felújításokon túl szeretne kiépíteni egy csapatot,
hogy kimehessenek, ha valaki rossz tartási
körülmények közt élő kutyát lát. De addig
is gyakran vesznek részt országos megmozdulásokban, több ebrendészeti telepről fogadtak be állatot, de szaporítóktól elkobzott állatok is érkeztek már ide az évek
alatt. Anikó és a kollégái nem unatkoznak,
itt minden nap más és más, és sosem lehet
tudni, hogy mi lesz egy nyugodtnak induló
nap vége. És egyelőre sajnos attól sem kell
félni, hogy a menhelyre nem lesz szükség,
mert az emberek rájönnek, hogy állatot
tartani felelősséggel jár.
Szöveg: Zimre Zsuzsa – Fotó: Bellai László

GAZDIKERESŐ
Rollo egy igazán különleges kutyaifjú.
Hatalmas szíve van, rendkívül jók a képességei, de elég határozott jellem, így
a gazdinak még nála is határozottabbnak
kell majd lennie. Már az sem volt hétköznapi, ahogy hozzánk került: valahol kikötve tarthatták, ami valószínűleg nem volt
ínyére, mert épp szökésben volt, mikor
rátaláltak. Nem is akarta könnyen adni
frissen szerzett szabadságát, így kilométereken át kellett üldözni, mire sikerült befogni. Eleinte nem volt annyira közvetlen
és barátságos, de ahogy teltek a hetek
és hónapok, Rollo egyre elfogadóbb lett,
és mostanra egy csodálatos fiatal kutyát
tisztelhetünk személyében.
Ma már ott tartunk, hogy egészen kön�nyen a bizalmába fogadja azt, aki szeretettel közeledik felé, és ha valakit egyszer
elfogadott, az egy életre szól. Ráadásul
imádja az ember közelségét, így igazán
szerencsés lesz az a gazdi, aki egyszer
Rollot tudhatja majd a társának. Mindazonáltal az első mondatban elhangzottakat továbbra is tartjuk: határozott, tapasztalt gazdira van szüksége, különben
rövid úton ő lesz az úr a házban!
Amit Rolloról még tudni kell: körülbelül
2 éves, Cane Corso jellegű ivartalanított
kan. Könnyen és gyorsan tanul, szépen
sétál pórázon. Cicákkal kompatibilis, kutyákkal szoktatható. Nagyon szeret játszani, csak a végére hajlamos kicsit „túlzásba esni”, de ez megfelelő tréninggel
valószínűleg szépen alakul majd. Nagyon
jó házőrző.

Ha szeretnéd örökbefogadni, jelentkezz
nálunk bármelyik elérhetőségünkön!
Ha örökbefogadni nem tudod, de szívesen
támogatnád, a szokásos módokon teheted meg:
– bankszámlánkra történő utalással:
64700076 – 10006234, megjegyzés: Rollo;
– 13600#64 adhat vonalon.
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A menhely időseknek is ad örökbe állatot,
de igyekeznek tisztázni, hogy ha valami történik, van-e tervük az állattal, illetve minden esetben arra kérik az embereket, hogy
hozzák vissza az örökbefogadott jószágot,
ha megváltozik az életük. „Szerencsére eddig erre még nem volt példa, bár olyannal
már próbálkoztak, hogy a vidéki nagyinak
vinnék kutyust. Nemet mondtam. Hát min-

A hiányt nem lehet piaci alapon betölteni
Kéri Virág Alice a Parti Medvében eladóként dolgozik,
emellett kézműves ékszereket és „javas” kencéket, kozmetikumokat
készít. „Jöttmentként” érkezett, a város különleges hangulata
azonban annyira megfogta, hogy itt is maradt.
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Hogy kerültél Szentendrére?
Eredetileg Balatongyörökről származom,
a Teátrumban kaptam nyári munkát, aztán
amikor Pestről jöttem HÉV-vel, az út végén rögtön olyan érzésem támadt, hogy
megtisztultam, újjászülettem. Akkor jöttem rá, hogy mi hiányzott az elmúlt hat,
Pesten töltött évből. Az ELTÉ-re jártam,
filozófiát és vallástudományt hallgattam.
Szellemileg nagyon „magasröptű” és intenzív volt az az időszak, de közben mégis
úgy éreztem, mintha testileg-lelkileg „elhasználódtam” volna.
Amikor ide kijöttem, megláttam a vidéket,
a hegyeket, a vizet, az óvárost, meg ezt a
rengeteg „funkcionálatlan” dolgot – például a macskakövet a Dumtsa utcán, amin
egyáltalán nem kényelmes járni, de mégis
ott van. Örömmel töltött el, hogy van még
olyan hely a világon, ami nem praktikus,
nem modern, nemcsak arról szól, hogy a
jelenben mi a legkényelmesebb, hanem a
múltat is megőrzi. Azonnali szerelem volt.
Szerencsére hamar sikerült anyukámat is
rábeszélni a költözésre, így egyszerre az
egész család „idecsorgott”. Itt kezdtem el
az ékszerekkel, növényekkel foglalkozni.
Már előtte is érdekelt szellemi szinten, itt
viszont megjött hozzá a valóság. Így is
lehet élni? – kérdeztem magamtól, mikor
először idejöttem. Így éltem régen, most
újra így kéne.
Mikor volt ez a „régen”?
A Balatonparton nőttem fel, idilli gyerekkorom volt, egészen 15 éves koromig.
Arról szólt az életem, hogy biciklizek, gyaloglok, nyaralok növények között: szabad,
vad gyerek voltam. Nem is lehet összehasonlítani azzal, ahogy utána Pesten éltem.
Olyan természetközeliségben laktunk ott,
hogy nem is vettük észre. Nem mesterkélten, hogy „én most kimegyek a természet
lágy ölére és befogadom a sok szépet”,
hanem teljesen magától értetődően.
Ráadásul nekem olyan nagymamám volt
– amire szintén utólag jöttem rá, hogy
mekkora ajándék –, aki nagyon vonzódott a gyógynövényekhez. Rengeteg
népmesét olvasott nekem, én már gyerekkoromban boszorkány akartam lenni,
vajákos, meg javasasszony. Mindenféle

Kéri Virág Alice | Fotó: Hermán Fanni

füveket gyűjtöttünk együtt, kenőcsöket
főztünk, cigánykártyát vetettünk, amit
csak el tudsz képzelni. Ettől felnőttkoromban egy rövidebb időre elsodródtam, és
Szentendrén ehhez találtam vissza.
Tulajdonképpen mi az a „javasság”, kicsoda a javasasszony?
Szerintem az az élet titka, hogy nem keresni kell a varázslatot, a kivonulást, azokat a dolgokat, amitől „többnek” érezzük
magunkat. Az élet maga adott, és abszolút nyitott erre, jelen vannak benne
ezek a dolgok, csak fel kell fedezni. Ha
egy tárgyhoz – amuletthez, ékszerhez,
kenőcshöz – így viszonyulunk, az feltöltődik ezzel a többletenergiával. Nagyon
sok ember csaknem „díszletként” használja ezt a javas-dolgot, mert illeszkedik
egy hangulatba, egy trendbe, ami most
divatossá vált, és ami igazából arról mesél, hogy vágyódunk valami „romantikus”,
eredeti dolog után. Megvan ez a vágy, az
igény, a hiány, és ezt piaci alapon betöltik
a tárgyak. Én próbálok ettől eltávolodni – szerintem ezt az egész fogyasztói
szemléletet el kell tüntetni a javasságból. Kezdjünk újra úgy viszonyulni a tárgyakhoz, mint régen: emberileg, és ne
úgy, mint egy fogyasztási cikkhez. Ha
már csak ennyit csinálunk, hogy embe-

rileg alkotunk tárgyakat és emberi módon jutunk hozzájuk – nem egy gyártósor keretein belül, hanem úgy, hogy én
ezt átgondoltan létrehoztam, és valaki
használja – már ez sokat segít abban az
embereknek, hogy tudjanak kapcsolódni
valamihez, ami maga a gyógyítás. A gyógyulás pedig nem más, mint az alapállapot megtalálása. Az a pillanat, amikor
sikerül odafigyelni arra, ami „van”. Ezt a
szemléletet igyekszem becsempészni
a „termékeimbe”, és ezáltal az emberek
fürdőszobájába, lelkébe…
A „javasasszony” fogalma régen több dolgot foglalt magába: mindent, ami segít
az embereknek visszatalálni az alapállapotba, legyen az testi vagy lelki segítség.
Nem véletlenül csinálok én is több dolgot
egyszerre: ékszereket (Odu ékszer), javas
kencéket (Vakesa kencék), aromatárgyakat és asztrológusként is tevékenykedem.
És úgy veszem észre, hogy a vevőim ezt
megérzik: én egy kicsit „mást” próbálok
nyújtani, ez nem egy szolgáltatás, nem a
fogyasztói világ része.
Hogyan fér össze az asztrológia és a vallástudomány?
Nehezen – aztán mégsem… Azért mentem
összehasonlító vallástudományt és filozófiát tanulni, mert nagyon erős volt bennem a kritikai érzék. De közben a gyerekkori otthonomból, nagymamától babonás
szemléletet örököltem, az ő varázslatos
világa is beleivódott az érzékelésembe.
Az ELTE-re járva ez támadt fel bennem,
főleg a törzsi vallásokról tanulva.
Nagyon nagy hatással volt rám annak a
megértése, hogy az ember a „szent” közelében akar élni, és mindent ennek vet
alá. Látjuk, mennyire elveszettek, elhagyatottak lettünk attól, hogy elkezdtünk
praktikusan gondolkodni: ez a civilizációs
betegség, amikor elfelejtjük, hogy mit miért csináltunk. Egyik oldalon azt hisszük,
hogy a modernizációval nagyon sokat
nyertünk, de ugyanennyit el is veszítettünk, csak vakká lettünk a veszteségekre.
Veszünk rengeteg olcsó, könnyen hozzáférhető tusfürdőt és sampont, ami hamar
elfogy, ki kell dobni a flakonokat, le kell
vinni a szemetet, újra és újra boltba kell

dolgot összevásároltam, sokkal többet el
is költöttem. Viszont, ha megválogatja az
ember, hogy mit vesz, az ad a vásárolt
tárgynak egy értéket: olyan érzés, mintha
egy kis „kincs” lenne. Én is alig merek felbontani új adagokat a saját készítményeimből, szinte csak a lehulló maradékokat
használom.
Az új krémekhez, új összeállításokhoz
honnan nyersz ötletet?
Abszolút intuitív módon. Sokat olvasok,
kutatok ezzel kapcsolatban, sokféle
alapanyaggal dolgozom. Gyakran felébredek éjszaka, és bevillan egy illat, egy
komplexum. Nyilván ez is egy folyamat:
van egy tudattalanból fakadó ötlet, amit
tudatosan megvizsgálok, hogyan lehetne
megvalósítani. Nagyon sok ötletem van,
legszívesebben mindnek nekivágnék, de
közben ékszereket is készítek, arra is kell
időt szánnom.
Nem készítek semmiből sokat, akkor se,
ha tudom, hogy idővel valakinek eladom.
Mindenből kis adagokat főzök csak, nekem ez így izgalmas. Megcsinálom azt a
keveset, és majdnem mindig hozzáadok
egy kis csavart, nem bírom ki, hogy teljesen ugyanolyan legyen. Ha mást nem
is változtatok, az évszaknak megfelelő,
különböző illóolajokat adok a főzethez.
Évszakváltozásokhoz, hangulathoz, napéjegyenlőségekhez is szoktam igazítani a
tematikát. A recept első elkészítése teljesen olyan, mint az alkímiában az aranykészítés, a transzmutáció. Hozzáadom a
hozzávalókat, de az eredmény „több”, mint
a hozzávalók összessége.
Milyen a vevőköröd?
Sosem reklámoztam magam, a Facebook-oldalamon is csak kevés dolgot

osztok meg, valahogy mégis megtaláltak

gondolkodásból fakad, bizonyos kövek

évig ugyanazt a három dolgot kéne csinálnom, beleőrülnék.
A szilárd kozmetikumok nagy előnye
még a hulladékmentesség. Műanyag
csomagolást egyáltalán nem használok,
üveget is csak ritkán, és azt sem mindig
én veszem, hanem a vevőim hozzák. De
ezért főzök kevesebb krémet, mert még
üveget sem nagyon szeretek használni.
A szilárd kozmetikumok a fürdőben is
nagyon jól mutatnak, nem kell hatszáz
csúnya flakont kirakni, hanem elég néhány szép kerámiatartó. Néhányan persze panaszkodnak, hogy drágább, mint
a háromszáz forintos tusfürdő a DM-ben.
Egyrészt tovább is tart, másrészt emiatt
kapásból kevesebb dolgot vesz az ember,
és azt jobban megbecsüli. Régebben én is
bementem a boltba, és minden felesleges

annyian, hogy a kapacitásom felső határán egyensúlyozom. Ha ennél többen keresnének, akkor vissza kellene szorítanom
az ékszerkészítést, az asztrológiát, a filozófiát – elveszíteném a lényeget, amiért
csinálom. Onnantól kezdve ugyanolyanná
válnék, mint az összes többi biznisz – erre
nem vágyom. Ilyen szempontból elégedett vagyok a telítettségemmel: még pont
van kapacitásom arra, hogy a kéréseket
mind teljesítsem. Mindent én csinálok –
főzök, fotózom az eredményt, a postára
járok feladni a csomagokat – ez viszont
behatárolja, hogy hány vevő igényeit tudom kielégíteni. Többen is lemásoltak –
ezen össze is török kicsit lelkiekben. Vannak olyan volt vevőim, akik egy az egyben
lemásolták a kozmetikumaimat, és saját
néven árulják őket.

problémakörökhöz, érzelmekhez köthetőek. Meg kell találni, hogyan támogatják
egymást, ami nehéz pszichológiai munka.
Amikor egymás mellé rakom a köveket,
nemcsak azt kell átgondolnom, hogy
passzol-e a színük, hanem, hogy végig
tudják-e vezetni a viselőjüket a megfelelő folyamatokon. Ha a megrendelő azt
mondja, szeretetre vágyik, akkor végig kell
gondolnom, hogy nála honnan eredhet
ez? Mindenkit elvág magától? Vagy túlságosan akarja, és „rabja” a szeretetnek?
Amikor az ember ásványokkal dolgozik,
átad egy „problémakört” a viselőnek. Na,
ez a javasság – valaki mond egy problémát, és szimbólumokkal megpróbáljuk
megtalálni, mi a baj gyökere, valamint
segíteni az átváltozást, a továbblépést.
Vas Julianna

Ékszereket is készítesz, milyen technikákkal dolgozol?
Bármilyen anyaggal szívesen kísérletezek,
így viszont van, hogy nem hiszik el, hogy
az ékszert valóban én készítettem. Volt
már ilyen, hogy egy vásáron arról beszélgettek a vevők, hogy ezeket biztos Indiából rendeltem. Egy kicsit megértem őket,
mert „gyanús”, ha egy ember ennyi, különböző fajta technikával készít mindenfélét.
Minden ötletben ott vagyok: én élek a kreativitásban, az újításban, abban, ahogy az
első „leheletet” megadom az anyagnak.
Főként makraméval és ásványokkal dolgozom. Az ásvány egy kis kabala, szakrális tárgy, és én nagyon szeretem ezeket a
tárgyakat, amik talizmánként működnek,
nem csak esztétikai értékük van. A másik
technika az electroforming, nem tudok
róla, hogy Magyarországon csinálná ezt
más is. Ez egy vörösréz-bevonási technika, amivel egy ékszer napokon keresztül
készül. Természeti tárgyakat, leveleket,
ágakat, ásványokat vonunk be a párommal vörösrézbe elektrolízis segítségével.
Ez egy nagyon furcsa folyamat, ahol látod, hogy a réz részecskéről részecskére
épül rá a tárgyra, és sosem lehet tudni,
milyen lesz a végeredmény. Teljesen más
minden ékszer, nem tudunk két ugyanolyat létrehozni, mindig különböző lesz a
textúra. Malákat is készítek, általában 108
szemeset. Ennek számmisztikai alapjai
vannak, a buddhista és a rózsafüzér-tradícióhoz is lehet kötni. Imádkozásnál,
mantramondásnál használják.
Hogyan válogatod ki az ásványokat,
amikkel dolgozol?
Ebben is az intuícióimra hagyatkozom.
Az ásványok jelentősége is az analógiás

A gyógyulás pedig nem más, mint az alapállapot
megtalálása. Az a pillanat, amikor sikerül
odafigyelni arra, ami „van”.
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járni. Nem volt egyszerűbb régebben a
szappan?
Minden, ami segít az embereken, figyelmet érdemel, és az asztrológia is ilyen. Az
analógiás gondolkodást használja: kicsit
olyan, mint a pszichológia, csak személyre
szabottabb. Ha pszichológushoz elmegy
az ember, azt hiheti, hogy minden ember
ugyanolyan, mindenkinek ugyanazok a
komplexusai. Ezért fontos, hogy felismerjük magunkban ezeket az archetípusokat,
mert nem mindenkinek ugyanaz a megoldás, nem mindenkinél működik ugyanaz
a módszer.
Mit gondolsz azokról, akik teljesen kivonulnak a civilizációból?
Vonzó, de veszélyes is. Bennem is megvan
az a vágy, ami az újpogányság lényege:
rekonstruálni azt, ami egyszer volt, de
azt már egy romantikus módon. Ilyenkor
annyira erős bennünk ez az igény, hogy
hazudunk magunknak egy rózsaszín világot, hogy olyan volt régen. Szóval ez
egy veszélyes dolog is tud lenni, de ha
valaki ebben tudatosan van jelen, az egy
áldás. A lényeg az, hogy megtaláljuk a saját forrásunkat, amiben hitelesek tudunk
maradni. Az nem megy, hogy kölcsönzök
magamnak egy világot, ami „ősmagyar”.
Alapító tagja voltam az ELTE Újpogányság-kutató Műhelyének, ahol pont ezeket
a közösségeket vizsgáltuk, akik régi vallásokat próbálnak feléleszteni, és azokat a
mai világba beilleszteni. De például egy
északi istenség kultusza Magyarországon
hogy lesz hiteles? Nem az a lényeg, hogy
a múltban találjunk valamit, ami szimpatikusnak tűnik, hanem, hogy a jelenben
éljünk hitelesen, adott esetben az elvárásoktól eltérő módon.
Szerinted mi a kencéid, ékszereid legnagyobb vonzereje?
A személyre szabottság, a változatosság
megbízható minőségi keretek között. A
vevőnek is fontos, jól esik neki, hogy kérés
esetén valami egyedit kap. De nekem is
ugyanolyan jó, én sem vagyok gyár. Ha öt

A kertész válaszol c. új rovatunk csapata: Kerekerdő Kertépítő Kft.
Újságunkban új rovatot indítunk, melyben
a most jubiláló és
megújuló 10 éves Kerekerdő Kertépítő Kft.
válaszolja majd meg
a szezonális kérdéseket. A számos szakembert foglalkoztató szentendrei cég
emellett mesél majd érdekességekről,
titkokról, trükkökről, megszólítva mind
a tapasztaltabb s a kertben jártasabb
olvasóinkat, mind pedig azokat, akik
még csak most kívánják átlépni azt a
bizonyos „kertküszöböt”.
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Kertjeinkben a természetességre törekszünk, s a természet szeretetét és
tiszteletét kívánjuk minden megrendelőnknek átadni úgy, hogy közben
innovatív megoldásokat és maximális
szakmai felkészültséget biztosítunk
számukra, hisz ez a szemlélet filozófiánk egyik alappillére. Mindig is nagy
hangsúlyt fektettünk a változatosságra,
s arra, hogy olyan valódi ökoszisztémát
hozhassunk létre, mely már-már ön
fenntartóvá válik. Cégünk közel húszfős
gárdával magánkertek és közterületek
tervezését, kivitelezését és fenntartását
is végezi, de tevékenységünk kiterjed a
gyerekekkel való környezeti nevelésre
és oktatásra is. Ez utóbbi számunkra
kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis feladatunknak tartjuk a gyermekek szemléletformálását. Ezért volt nagy öröm
elindítani a „Gyerekkel a kertben” programunkat, melynek keretében rendszeresen tartunk foglalkozásokat óvodásoknak és kisiskolásoknak egyaránt.

Fülöp-Pocsai Berta
Okl. díszkertészeti- és
növényalkalmazási mérnök,
ügyvezető

Kellár-Paróczai Nikolett
Okl. kertészmérnök
Növényvédelem szakirány,
irodavezető

Csapatunkban különböző területek szakemberei képviselik magukat, úgymint természetvédelmi mérnök, tájépítészmérnök, favizsgáló és faápoló szakmérnök,
növényvédelmi mérnök, díszkertészeti és
növényalkalmazási mérnök, de persze sok
esetben más területek szakembereit is
projektmunkára hívjuk. Szentendrei tervezőirodánk épületében három éve megnyitottuk Öntözéstechnikai Szaküzletünket,
ahol tanácsadással is állunk a városlakók
rendelkezésére, Szigetmonostoron pedig egy kis fóliasátras kertészetünk van,
mely bár még vásárlókat nem szolgál ki,
de remek lehetőséget biztosít az évelőkkel való kísérletezésre. Itt hamarosan egy
bemutató kertet hozunk létre, melyben
nem csupán ökológiai szempontok szerint
összeállított ágyások lesznek, hanem a
környezeti nevelés mintakertjeként a gyerekprogramoknak is helyet biztosít majd.
Munkáink során természetesen mindig
a tudásunk legjavát igyekszünk nyújtani,
folyamatosan képezzük magunkat, rendszeresen járunk konferenciákra, továbbképzésekre. Persze ez önmagában még
így is kevés lenne! Legalább ilyen fontos
kimenni a rétre, az erdőbe, lefeküdni a

Imre Diána Petra
Okl. tájépítészmérnök
tervező

fűbe és figyelni a növényeket. A megtanult ismeretek nem sokat érnek, ha
nem tudjuk mindezt beilleszteni a „nagy
egészbe”. Mondhatnánk úgy is, hogy ös�sze kell hangolnunk az embert a természettel. Valljuk, hogy egy adott helynek,
együtt kell élnie tulajdonosával. Éppen
ezért kulcsfontosságú minden kertnél
figyelembe venni a használója igényeit,
„ritmusát”. Hiszünk abban, hogy meg kell
értenünk a környezetünk működését, azt,
hogy minden mindennel összefügg, és
azt is, hogy ennek a nagy egésznek mi
csak egy kis része vagyunk. Alázat nélkül
ugyanis nem teremthetünk valódi értéket, pedig a száraz tudomány és a profán
anyagok mellé kell egy csöppnyi lélek,
szeretet és szenvedély is!
Öröm lesz számunkra ezen az új felületen
is kapcsolatot teremteni a helyi lakosokkal, és egy újabb izgalmas kihívás lesz
megválaszolni a felmerülő kérdéseket,
megosztani szakmai ismereteinket minden kedves olvasóval.
Kérdéseiket a szevi@szentendre.hu
e-mail-címre várjuk!
Kellár F. János Immánuel

61 versíró 134 költeménye borította be Szentendrét
Szentendre egy egész hétvégén át ünnepelte a magyar költészet napját. A Szentendrei Kulturális Központ A költő te magad légy! felhívására 61 versírótól érkezett be
134 költemény, melyeket a Kulturális Központ munkatársai városszerte kihelyeztek
plakátok formájában. Az április 11-i hétvégén Szentendre Verstérképe segítségével
lehetett a versállomásokat megtalálni, bejárni, elolvasni a költeményeket.
Március eleji felhívásunk célja egyrészt
a magyar költészet napjának méltó
megünneplése, másrészt a hosszú ideje
tartó járványhelyzetből való kiszakadás,
kulturális feltöltődés, közösségi megmozdulás, bemutatkozási lehetőség volt.
A kezdeményezés igen sikeresnek bizonyult: 61 versírótól érkezett 134 költemény, amiket plakát formájában folyamatosan helyeztük ki szentendrei
közintézmények ablakaiba, belvárosi
kirakatokba, illetve buszmegállók pla-

káttartóiba. A hétvégére elkészítettük
Szentendre Verstérképét, mely ezeket
a versmegálló helyszíneket tartalmaz-

ta, így szolgálva útmutatóul az április
9-től, egyénileg bejárható lírai sétához.
(Az útvonal gyalog, illetve kerékpárral is
bejárható volt.)
A nagy érdeklődés, a sok pozitív visszajelzés és köszönet arra ösztönöz minket,
hogy ebből a kezdeményezésből hagyományt teremtsünk.
Szentendrei Kulturális Központ
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PÁLYÁZAT
A V8 Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető Aquapalace
Kft. pályázatot hirdet üzlethelyiség bérbeadására,

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

S ZO LG ÁLTATÁ S

környezetébe és profiljába illő kereskedelmi vagy személyi,

Kőművesmunkák, térkövezés, kerítések, járdák,
vízóra-aknák készítése, javítása.
T.: +36 30 341-3423

illetve egyéb szolgáltatási tevékenység végzése céljából.

Püspökmajor lakótelepen kiadó első emeleti
kétszobás lakás, csendes szomszédok, buszmegálló, iskolák, patika a közelben.
Tel.: +36 20 980-7643

Az ajánlat benyújtásának határideje:
2021. május 7. péntek. 15.00 óra.

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

Az ajánlati felhívás tárgya: az ingatlan-nyilvántartásban
Szentendre, belterület, 1245/47 helyrajzi számmal
nyilvántartott – természetben a Szentendre, Kálvária út

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és
ácsmunkát vállalunk. Tel.: +36 70 578-1468

16/c. címen található – kivett uszoda és szabadidőközpont

Szentendre belvárosában kiadó garázs
+36 70 201-5171

megnevezésű ingatlan utcafronti részén található,

VÍZ-GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE,
KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– e
 gyszerűsített eljárásban,
gázkazánok cseréjét
– kondenzációs kazánok,
kedvezményes beszerzését
– kémények bélelését, átalakítását
– víz-gáz – fűtési hálózatok
kiépítését
– tervezését, teljeskörű
ügyintézést
– ingyenes felmérés, és
ajánlatkészítés

06309-36-86-36
Kékesi Miklós ügyv Gázprojekt.hu kft
www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

211 m2 alapterületű üzlethelyiség(csoport) bérbeadás
útján történő hasznosítása a V8 Uszoda és
Szabadidőközpont környezetébe és profiljába illő kereskedelmi
végzése, így különösen sporttal, egészségüggyel,
gyógyászattal, gyógyítással, mozgásterápiával,
sporttanácsadással, életmód tanácsadással összefüggő
üzemeltetés, szolgáltatás ellátása. Vendéglátás, cukrászda,
szolárium, kozmetika tevékenység hátrányt jelent.
A helyiség előzetes egyeztetés után megtekinthető
munkanapokon 9 és 12 óra között. Egyeztetés miatt
hívható telefon: +36 70 6846334 telefonszámon

Anyám - Lánya Sütibolt Cukrászda Kávézó +3630 168 0938 Anyám-Lánya Sütibolt
Café Dharma Kávézó +3630 880 9872 Café Dharma Kávézó - Szentendre
Centrum Fagyizó Centrum-Szentendre Ice cream
Édeni Édességek Boltja +3670 938 7399 Édeni Édességek Boltja Szentendre
Falatka Cukrászda +3670 776 0422 Falatka Cukrászda
GofriZóna +3620 920 7004 GofriZóna
Laki Cuki +3626 310 620 Laki Cuki Tahitótfalu
Levendula Kézműves Fagylaltozó Levendula Kézműves Fagylaltozó Szentendre
LOLA Cukrászda +3630 294 3242 LOLA Cukrászda
Margaretta Cukrászda +3630 376 3378 Margaretta Cukrászda
Szamos Múzeum Cukrászda +3626 310 545 Szentendre Szamos Cukrászda
Szelet Cukrászda +3620 569 3708 Szelet Cukrászda
Szilvanilla Sütibár +3630 436 2631 Szilvanilla Sütibár
ZsóFree +3620 246 6045 ZsóFree

munkanapokon 9-12 óra között.

A ACSALÁDOT
NEMMIMITALÁLTUK
TALÁLTUKFEL,
FEL,
CSALÁDOTNEM
DEDEAZAZAUTÓT
HOZZÁIGEN.
IGEN.
AUTÓTHOZZÁ

CITROËN
CITROËN
GRAND
GRAND
C4 SPACETOURER
C4 SPACETOURER

CITROËN
CITROËN
BERLINGO
BERLINGO

CITROËN
CITROËN
SPACETOURER
SPACETOURER

EGYES
EGYES
7 SZEMÉLYES
7 SZEMÉLYES
CITROËN-MODELLEK
CITROËN-MODELLEK

4 4350
350000
000FTFT
-TÓL-TÓL

AKÁR
AKÁR

NAGYCSALÁDOS
NAGYCSALÁDOS
ÁLLAMI
ÁLLAMI
TÁMOGATÁSSAL!*
TÁMOGATÁSSAL!*
*Az állami
*Aztámogatás
állami támogatás
igénybevételének
igénybevételének
módját módját
és feltételeit
és feltételeit
a nagycsaládosok
a nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési
személygépkocsi-szerzési
támogatásáról
támogatásáról
szóló 45/2019.
szóló 45/2019.
(III.12.) Korm.
(III.12.) rendelet
Korm. rendelet
határozza
határozza
meg. Azmeg.
igénybevétel
Az igénybevétel
feltételeivel
feltételeivel
kapcsolatos
kapcsolatos
tájékoztatás
tájékoztatás
nem teljes
nemkörű,
teljes
a részletes
körű, a részletes
szabályokat
szabályokat
a hivatkozott
a hivatkozott
rendeletrendelet
tartalmazza.
tartalmazza.
Jelen ajánlat
Jelen 2021.
ajánlatáprilis
2021.1-jétől
áprilisvisszavonásig,
1-jétől visszavonásig,
új 7 üléses
új 7Citroën
üléses Citroën
BerlingoBerlingo
XL Live XL
Pack
Live
PureTech
Pack PureTech
110 S&S110
modell
S&S modell
gyártásba
gyártásba
leadott leadott
és visszaigazolt
és visszaigazolt
megrendelésére
megrendelésére
érvényes.
érvényes.
A bruttóA4bruttó
350 000
4 350
Ft-os
000csökkentett,
Ft-os csökkentett,
induló árinduló
a 7 üléses
ár a 7Citroën
üléses Citroën
BerlingoBerlingo
XL Live XL
Pack
Live
PureTech
Pack PureTech
110 S&S110
változatára
S&S változatára
vonatkozik,
vonatkozik,
ahol a 6ahol
850a 000
6 850
Ft-os
000bruttó
Ft-os bruttó
kedvezményes
kedvezményes
induló árból
indulómár
árból
levonásra
már levonásra
került a került
fenti kormányrendelet
a fenti kormányrendelet
szerinti szerinti
2 500 000
2 500
Ft-os
000
nagycsaládosok
Ft-os nagycsaládosok
személygépkocsi-szerzési
személygépkocsi-szerzési
támogatása.
támogatása.
A kép illusztráció.
A kép illusztráció.
A képenAaképen
7 üléses
a 7Citroën
üléses Citroën
BerlingoBerlingo
XL ShineXLBlueHDi
Shine BlueHDi
130 S&S
130
modell
S&S látható,
modell látható,
melynekmelynek
induló ára
induló
nagycsaládos
ára nagycsaládos
állami támogatással
állami támogatással
bruttó 6.385.000
bruttó 6.385.000
Ft, továbbá
Ft, továbbá
a 7 üléses
a 7Citroën
üléses Citroën
Grand C4
Grand
SpaceTourer
C4 SpaceTourer
Shine BlueHDi
Shine BlueHDi
160 S&S
160
EAT8
S&Smodell,
EAT8 modell,
melynekmelynek
induló ára
induló
nagycsaládos
ára nagycsaládos
állami támogatással
állami támogatással
bruttó 8.654.000
bruttó 8.654.000
Ft, valamint
Ft, valamint
a Citroën
a Citroën
SpaceTourer
SpaceTourer
Shine MShine
BlueHDi
M BlueHDi
180 S&S
180
EAT8
S&Smodell,
EAT8 modell,
melynekmelynek
kedvezményes
kedvezményes
induló ára
induló
nagycsaládos
ára nagycsaládos
állami támogatással
állami támogatással
bruttó 12
bruttó
177 700
12 177
Ft. 700
A Citroën
Ft. A Citroën
Grand Grand
C4 SpaceTourer,
C4 SpaceTourer,
BerlingoBerlingo
és SpaceTourer
és SpaceTourer
modellek
modellek
vegyes fogyasztása
vegyes fogyasztása
sorrendben:
sorrendben:
4,9–6,64,9–6,6
l/100 km,
l/100
5,1-7
km,
l/100
5,1-7km,
l/100
6,3-7,1
km, l/100
6,3-7,1km,
l/100
CO2-kibocsátásuk:
km, CO2-kibocsátásuk:
128-151128-151
g/km, 135–158
g/km, 135–158
g/km, 166-187
g/km, 166-187
g/km (WLTP
g/km mérési
(WLTP ciklus
mérési ciklus
szerinti szerinti
adatok).adatok).
A tájékoztatás
A tájékoztatás
nem teljes
nemkörű
teljes
és körű
nem és
minősül
nem minősül
szerződéses
szerződéses
ajánlatnak,
ajánlatnak,
továbbátovábbá
a C Automobil
a C Automobil
Import Kft.
Import
fenntartja
Kft. fenntartja
a kondíciók
a kondíciók
változtatásának,
változtatásának,
valamintvalamint
az akcióaz
visszavonásának
akció visszavonásának
jogát. Részletek
jogát. Részletek
a www.citroen.
a www.citroen.
hu-n és hu-n
az akcióban
és az akcióban
részt vevő
részt
Citroën-márkakereskedésekben.
vevő Citroën-márkakereskedésekben.

DUNA AUTÓ ZRT. • III. ÓBUDA, SZŐLŐKERT U. 10. • +36 1 801 4242 • DUNAAUTO.HU

MÁRKAKERESKEDÉS
MÁRKAKERESKEDÉS

Cit_7Szemelyes_CsaladiModellek_Print_Dealer_210x148mm_20210401.indd
Cit_7Szemelyes_CsaladiModellek_Print_Dealer_210x148mm_20210401.indd
1
1

2021. 04.
2021.
01.04.15:59:20
01. 15:59:20

25 — hirdetések

és/vagy személyi, illetve egyéb szolgáltatási tevékenység

KÖZ É R D E KŰ I N FO R MÁC I Ó K
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941
TŰZOLTÓSÁG: 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
RENDŐRSÉG: 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
POLGÁRŐRSÉG
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110,
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
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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
· Foglalkoztatási osztály: 500-031,/-032
Dunakanyar körút 1.
szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
· Népegészségügyi osztály: 310-149
Városház tér 1.
antsz.szentendre@pest.gov.hu

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

ELMŰ-ÉMÁSZ
+36/1-238-3838

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

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

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

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Duna korzó 25.
· távhő és hulladékgazdálkodás
· parkolás
· helyi adó ügyek
· egyéb önkormányzati ügyek
· rendészeti ügyek
+36/26-300-407
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

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

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

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

Általános nyitvatartás

ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET: +36/20-571-6502

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

GYEPMESTER: +36/20-931-6948
SZENTENDREI KÖZTEMETŐ: tel/fax: +36/26-310-442

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Szentendre Város Semmelweis Díj javaslattételére

Szentendre Város Díszpolgára Cím valamint PRO URBE Emlékérem
adományázásának JAVASLATTÉTELÉRE

Szentendre Város Önkormányzat Szentendre városban a lakosság érdekében
orvosi tevékenységet végzők kimagasló egészségügyi teljesítményének elismerése, valamint személyes megbecsülése és további ösztönzése céljából
a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletével megalapította Szentendre
Város Semmelweis Díját.
A fenti rendelet és az azt módosító 37/2020. (X.20.) önkormányzati rendelet
értelmében a díj Szentendre városban a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.
A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.)
önkormányzati rendelete értelmében Szentendre Város Díszpolgára Cím
adományozható – Szentendre Város Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren
jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig
országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári címmel
külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár.

A díj adományozására javaslatot tehet
– Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetője és Közalkalmazotti Tanácsa,
– a polgármester, a jegyző,
– a képviselők,
– a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
– legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.)
önkormányzati rendelete szerint PRO URBE Emlékérem adományozható
azon természetes személyeknek, csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy
a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő
eredményt ért el.

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell:
– a jelölt szakmai életútját,
– az egészségügyi teljesítménye ismertetését,
– azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.
A díjazott az adományozásról okiratot kap és egyszeri bruttó 70 000 Ft ös�szegű jutalomban részesül.
A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis nap keretében, a július 1. napja
előtti munkanapon.
A javaslattétel határideje: 2021. május 15.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni!
A díszpolgári cím és a PRO URBE Emlékérem adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje: 2021. április 30. (péntek)
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után, kérjük, e-mailben küldjék meg a fent megadott határidőig a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köznevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köznevelési és közművelődési referenstől, a 26/785-034-es telefonszámon.

ZÖLDHULLADÉK
= ZÖLD KINCS
Mit tegyünk a kertünkben lehullott
falevelekkel, ágakkal?
Komposztáljunk, ami a leginkább környezetbarát megoldás!
A komposztálás gyorsabb, mint gondolnánk: egy un. csirkehálóból ácsolt lombkomposztálóban, némi forgatás mellett,
3-6 hónap alatt tizedére csökken a lomb térfogata. Az így
keletkező komposztot szétteríthetjük, ami a legjobb tápanyaga
lesz kertünknek. A kert örülni fog a saját magából keletkezett
anyagnak, ezért is nevezik a komposztot „Zöld kincs”-nek!
Ha nem komposztálunk, vigyük be zöldhulladékunkat
a Hulladékudvarba! Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu
Bízzunk meg egy kertészeti céget zöldhulladékunk szakszerű
elszállításával!
Mindezeken túl élhetünk a VSz Nzrt. szolgáltatásával is: az
átlátszó-lebomló zsákban, szabályosan kihelyezett zöldhulladékunkat, tavasztól-őszig, a szelektív gyűjtés napján, havonta
egyszer elszállítják. Információ az időpontokról, utcakeresővel:
vszzrt.hu

Mit ne tegyünk a lehullott
falevelekkel, levágott ágakkal?
Ne vigyük közterületre, erdőbe! Zsákokban kidobva ott
is csak szemét, ami pusztítja környezetünket!
Ne helyezzük ki szabálytalanul az ingatlanunk elé! Csak
az elszállítás előtti estén tegyük ki, átlátszó-lebomló zsákban.
Kihelyezésnél ne használjunk mást, csak átlátszó-lebomló
zsákot! Kapható a Hulladékudvarban, és a VSZ Nzrt. ügyfélszolgálatán. Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu
Ne égessünk semmilyen hulladékot, mert rongálja egészségünket, rendkívül környezetromboló, valamint az egész
országban tilos és büntetést von maga után!
hasznos cíMek:
Hulladékudvar, ahová elvihetjük zöldhulladékunkat, és ahol
átlátszó-lebomló zsákot is vásárolhatunk: Szentendre,
Szabadkai u. 9. Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu
VSz Nzrt. Ügyfélszolgálat, ahol átlátszó-lebomló zsákot
vá sá rol hatunk: Szentendre, Dunakorzó 25., Fehérház
(a P’art Mozi épülete). Információ a nyitvatartásról: vszzrt.hu
Kertünknek a komposztált zöldhulladék, a Zöld kincs a legjobb megoldás! Viszont ha továbbra is ingatlanunk elé teszszük ki zöldhulladékunkat, ne feledjük: 2021-ben is csak
átlátszó-lebomló zsákban viszik el! Köszönjük, hogy Ön
is hasznára van kertjének, városának, és környezetbarát
módon, felelősen kezeli zöldhulladékát!

A MI VÁROSUNK, A MI DÖNTÉSÜNK

JAVASLAT

SZAVAZÁS

EREDMÉNY

2021. ÁPRILIS 12.
- MÁJUS 2-IG

2021. JÚNIUS 1.
- JÚNIUS 20-IG

2021. JÚLIUS 1-TŐL

Küldjön fejlesztési javaslatot és szavazzon az ötletekről!
www.varosreszi.szentendre.hu

