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VÁROS

•

Kerti zöldhulladékbegyûjtés

Aktív részvétel az értékesítésben, vevõszolgálati vezetõk
munkájának támogatása

I. ütem: október 30.
Körzet: Püspökmajor-lakótelep és környéke
(László-telep, Kovács L. u., Dunakanyar krt.,
Vasúti villasor által határolt terület),
Pannónia-telep (Vasúti villasor, Pannónia u.,
Telep u., Dera-patak által határolt terület)

A HAWLE név világszerte a
minõséget, a vevõközpontúságot és
az innovációt jelenti.
A HAWLE vízellátás és csatornázás
minõségi szerelvényeinek gyártója.
A HAWLE magyarországi képviselete és gyára 1989-ben alakult,
azóta elismert anyagbeszállítója a
víziparnak.

ELVÁRÁSOK:
• Jó szervezõ és áttekintõ
készség
• Mûszaki végzettség
• Német és/vagy angol nyelv
aktív ismerete
• Számítógépes ismeretek
• Önálló, precíz munkavégzés

Kereskedelmi csapatunk erõsítésére
keresünk a legkorábbi belépéssel
motivált kollégát
belsõ-értékesítés munkakörbe
(munkavégzés helye: Szentendre)

ELÕNY:
• Hasonló területen szerzett
tapasztalat
• Valamely vállalat irányítási
rendszer ismerete

FELADATOK:
• Cég meglévõ és új partnereivel
való kapcsolattartás a
vevõközpontúság figyelembevételével
• Megrendelések, ajánlatok, projektek feldolgozása azok
megválaszolása
• Értékesítési vezetõ közvetlen
beosztottjaként a beszerzéssel,
értékesítéssel és szállítmányozással kapcsolatos feladatok
elvégzése; elemzések, kimutatások készítése

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, nemzetközi
munkakörnyezet
• Fejlõdési lehetõség
• Versenyképes bér és juttatások

II. ütem: november 6.
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdûlõ
– Papsziget – Szarvashegy városrészek,
valamint az Ady Endre út Pismány
(Sztaravodai út, Dunakanyar krt., Cseresznyés út,
Napos sétány által határolt terület)

III. ütem: november 13.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt., Duna által
határolt terület), Izbég (Kovács L.u., Füzespark,
Vasvári-ltp., Sztaravodai út, Dömörkapu által
határolt terület)

JELENTKEZÉS MÓDJA:
A fényképes szakmai önéletrajzát és
motivációk levelét bruttó bérigény
feltüntetésével kérjük, küldje
az info@hawle.hu e-mail címre.

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk el,
illetve darabolva. A zsákokba helyezhetõk: lomb, fa
és bokor nyesedék, nyírt fû, gyom. A vastagabb
faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1
m hosszig), összekötve helyezzék a zsákok mellé.
Kérjük, hogy a kerti zöldhulladékot legkésõbb az
ütemtervnek megfelelõen szombaton 8 óráig
helyezzék ki. A késve kihelyezett zöldhulladékot
nem áll módunkban elszállítani. Amennyiben a
munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási-, vagy egyéb hulladékot találnak, azt nem
szállítják el.
A kerti zöldhulladék hulladékudvarunkba ingyenesen behozható.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026
VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére
Kiadó:
Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
felelôs kiadó:
Závodszky Zoltán igazgató
Szerkesztôség:
Szentendre és Vidéke hetilap
2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. II. emelet
Tel: (26) 505 120
fax: (26) 312 647
mobil: +36 20 260 4642
e-mail: ujsag@szevi.hu
felelôs szerkesztô:
Németh Erika
tervezõszerkesztõ:
Széles Nóra
szerkesztõségi titkár:
Maros Emõke
címlap: Krizbo
Lapzárta: hétfô, 12 óra
Hirdetések felvétele:
a szerkesztôségben (Duna-korzó
18.), hétfôn, kedden 9–17-ig,
illetve az Oázis Ingatlanirodában
(Sztaravodai út).
Apróhirdetést a megjelenés elôtti
keddig fogadunk el.
Nyomda:
DEMAX Kft. 1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.
felelõs vezetõ: Miklovicz Bertold
Index:
PFH/88/1987
ISSN 0239-068X
www.szevi.hu

Cím

HRSZ

m2

Bruttó ár

leírás

Cseresznyés u. teteje

9188/1

1130

13.500 Ft/m2

Cseresznyés u. teteje

9188/2

1127

13.500 Ft/m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9

7084

11.500 Ft/m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298

1336

11.500 Ft/m2

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7299

1898

11.500 Ft/m2

Tegez u.- Vesszõ u.

6723

4549

10.500 Ft/m2

Tegez u.

6722

4017

10.500 Ft/m2

Tegez-Táltos u.

6758

2165

11.000 Ft/m22

Táltos u.

6757

1763

11.000 Ft/m2

Barackos út

6995

7146

11.730 Ft/m2

Nyerges u. és Táltos u. találk. 6996

1515

11.270 Ft/m2

Barackos u. és Tegez u. találk. 6698

6258

10.350 Ft/m2

Fõ tér 14.

85,24

25.500e Ft

Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek
enyhén lejtõs.
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beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek
enyhén lejtõs.
Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.
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Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek
enyhén lejtõs.
Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a
Barackos út találkozásánál. Örök panorámás.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek.
Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek
Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén a
mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel
a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Janicsár u.
felõl van, tömegközlekedéssel és személygépkocsival
is könnyen megközelíthetõ.

2333/2/
B/1

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti órákban a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak.
Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja: 2010. november 9.
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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.,
Pannónia: Kutzmog József fõt.
z., Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725,
Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 /
403 mellék
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
(Püspökmajor, uszoda) Kálvária
u. 26., 310-828
Minden kedden Városi Gy.,
Kanonok u.3., 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u.11.,
505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20., 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gy., Attila u. 23.,
319-354
Szombat vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 8-16ig NYITVA, ügyelet:16-tól
reggel 8-ig
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS

A polgármester
programja

fotók  MISER ISTVÁN

Október 22. (péntek)
08.00 Ferences Gimnázium fennállásának 60. évfordulójáról megemlékezés
09.00 ’56-os emlékmû koszorúzása az
iskolásokkal a Városházán
Október 23. (szombat)
17.00 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepsége a PMKban

DPÖTKT alakuló ülése
Október 20-án került sor a Szentendrei Városházán a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulásának alakuló ülésére. Az eseményen részt vettek a Dunakanyar polgármesterei és a
térség fontosabb intézményeinek – rendõrség, tûzoltóság – képviselõi is. Dr. Dietz Ferenc szentendrei polgármester elnökké, dr. Sajtos Sándor tahitótfalui polgármester és Rogán László budakalászi polgármester
alelnökké történõ választása után megválasztották a pénzügyi és közbeszerzési bizottság elnökeit és a
bizottság tagjait. Miután dr. Török Balázs, a kistérségi iroda eddigi vezetõje Szentendre alpolgármestere lett,
pályázatot írtak ki az új irodavezetõ posztjának betöltésére.

Újabb tanulmányút Szentendrén
Október 15-én Naim Behluli vezetésével koszovói kisebbségi önkormányzatok képviselõibõl álló delegáció érkezett Szentendrére a Magyar Külügyminisztérium támogatásával, hogy a magyar önkormányzati rendszer
mûködésérõl ismereteket szerezzenek. Dr. Dietz Ferenc az
önkormányzati rendszerrõl, fejlesztésekrõl és a szentendrei szerbekrõl tartott elõadást, dr. Molnár Ildikó címzetes
fõjegyzõ pedig a kisebbségi önkormányzati választásokról és mûködésükrõl adott tájékoztatást. Az elõadások
után a delegáció dr. Török Balázs alpolgármester vezetésével három európai uniós forrásból felújított intézménybe látogatott el.

Új irányok a civilkommunikációban
A fenti címmel november 25-26. között a Sajtóházban (Budapest VI.,
Vörösmarty u 47/A.) rendezik meg a 8. Civilkomp konferenciát, a társadalmi kommunikáció hagyományos, éves fórumát. Fõvédnök: dr.
Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkár, szakmai védnökök: Magyar Marketing Szövetség
és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, támogató: Human Dialog.
Hagyományosan az 1%-os kampányidõszak kezdetekor rendezik meg a
Civilkomp konferenciát, hogy elméleti és gyakorlati segítséget adjanak
a civilkampányok tervezéséhez, menedzseléséhez. Az idei Civilkomp
érdekes témákat, szekciókat, minitréningeket, számos ismert és vadonatúj kampányelemet, kommunikációs módszert és kapcsolatépítési
lehetõséget kínál.
Ajánlják mindazon civilszervezetnek, amelyek jobb kommunikációval
akarnak helyt állni a civilek reklámversenyében; akik több adózó
figyelmét szeretnék megnyerni, és jó helyre akarják pozícionálni

Október 25. (hétfõ)
13.30 Bosnyák delegáció fogadása
14.30 Szentendrei Rendõrség vezetõjével megbeszélés
15.00 Új Szentendrei Hírlap fõszerkesztõjével megbeszélés
15.30 Szentendre monográfiájáról
egyeztetés helytörténészekkel és
helyi mûvészekkel
17.00 Pomáz TV interjúja szentendrei
tervekrõl
Október 26. (kedd)
09.00 Vezetõi megbeszélés
14.00 Orient Hírügynökség interjúja
városfejlesztésrõl
16.00 Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés
17.00 Török Katalin elõadása a P’Art
moziban
Október 27. (szerda)
09.00 Projektekrõl megbeszélés
12.00 Amerikai kultúrattasé fogadása
14.00 Kikötõ hasznosításról egyeztetés
16.00 Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével egyeztetés
Október 28. (csütörtök)
10.00 Agglomerációs érdekvédelmi
szövetségrõl egyeztetés Gyálon
13.00 Polgármesteri fogadóóra
17.00 Városfejlesztési hatástanulmány
közbeszerzési csoport
megbeszélése

szervezetüket; akik eredményesebben akarnak adományt gyûjteni, és
szeretnének új tudással gazdagodni, vagy megerõsítést kapni abban,
amit eddig is jól csináltak...
Részvételi díj, jelentkezés
Konferencia díj 8 000 Ft, napijegy 5 000 Ft, kiállítói díj: 50 000 Ft, cégprezentáció: 30 000 Ft összevont céges: 60 000 Ft. „Early bird” kedvezmény: az október 25-ig jelentkezõk ajándékba kapják a december 2i „1 nap az 1%-ért” civilkurzust. Végsõ jelentkezési határidõ: november 20.
2000 Ft az MMSZ Közéleti és Nonprofit-marketing Tagozat tagjai
számára, a MÚOSZ Nonprofit és Fogyasztóvédelmi Szakosztály
újságíró tagjai számára. Díjmentes a sajtó munkatársai és meghívott
vendégei számára.
Jelentkezés: a civilkomp.hu weboldalon letölthetõ Word-formátumú
jelentkezési lap kitöltésével, az info@civilkomp.hu e-mailre való
visszaküldésével történik
(X)
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VÁROS
Pályázati felhívás
Szentendre utcanévtábláinak
megjelenítésére
A képviselõ-testület formatervezési
pályázatot hirdet „Szentendre belváros és
a belvároson kívüli területek utcanévtáblájának betûtípusaira, megjelenésére”
vonatkozóan, melynek célja Szentendre
egységes, azonban mégis egyedi,
városunkra jellemzõ utcanévtábláinak
megtervezése a belvárosra és az azon
kívüli területekre.
Javaslatot várnak
a tábla anyagára, betûtípusára,
megjelenésére, akár az egyes városrészekre külön koncepciónként
megjelenítve.
A belvároson belül akár utcánként eltérõ,
egyedi, az adott területre jellemzõ
utcanévtábla is tervezhetõ.
A pályázatokat elbíráló bizottság tagjai
közé javasolja: Szentendre Város
Polgármesterét, Városüzemeltetési,
Környezet- és Idegenforgalmi Bizottság
elnökét, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökét, Szentendre És Térsége TDM
Nonprofit Kft igazgatóját, Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának Vezetõjét,
Mûvészeti Tanács egy tagját, Benkovits
Györgyöt, Pethõné Németh Erikát.
A pályázat értékelési szempontjai:
• a benyújtott dokumentáció
áttekinthetõsége
• a pályázati anyag kreativitása
• a városképhez való igazodás mértéke
• mûvészeti értékek összessége
• a kivitelezés költséghatékonysága.
A pályázatot december 1-jéig
1 eredeti és 1 másolati példányban,
valamint 1 digitális példányban kell
benyújtani CD vagy DVD lemezen,
személyesen a Polgármesteri
Hivatal iktatójába (Városház tér 3.).
A pályázathoz mellékelni kell:
• pályázati anyagban leírt utcanévtáblát
vagy 1:1 méretarányos rajzát, vagy
látványtervét
• a tábla rövid szöveges leírását (anyagjellemzõk stb.)
• költségbecslést
• referenciákat.
A díj mértéke: bruttó 200 000 Ft
Beadási határidõ december 1.
A pályázatok elbírálása és a díjkiosztás
decemberben várható.
További információ a www.szentendre.hu
weboldalon, illetve a (26) 503-353-as
telefonszámon kérhetõ.

A sikeres pályaválasztásért
istérségi szinten közel
700 általános iskolai
tanulót foglalkoztat a
pályaválasztás, továbbtanulás kérdése ezekben a hetekben. A döntés nehéz, és hatásai hosszú távon mutatkoznak mind az egyén, mind a
társadalom szempontjából.
Mivel ebben az életkorban
viszonylag ritka az olyan
fiatal, akinek kialakult elképzelése van a jövõjérõl,
szükség van a minél alaposabb, több szempontot is
érvényesítõ döntés-elõkészítõ
foglalkozásra, beszélgetésre.
A DPÖTKT Kistérségi Iroda és
a Szentendrei Kistérségi Ipartestület közösen Sulibörzét és pályaorientációs foglalkozásokat
szervezett négy napon át, Budakalászon, Szentendrén és Dunabogdányban. A budakalászi Faluházba Csobánkáról, Pilisszentkeresztrõl, Pomázról érkeztek
még a gyerekek, a szigetmonostori és a pilisszentlászlói pályaválasztók Szentendrén, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium épületében; míg a
Visegrádon, Leányfalun, Tahitótfaluban tanulók a Dunabogdányi
Mûvelõdési Házban ismerkedhettek meg a bemutatkozó középiskolákkal, vehettek részt a pályaorientációs foglalkozásokon.

K

A rendezvényre meghívott középiskolák képviselõi információs
anyagokkal, interaktív eszközökkel mutatták be intézményük
tevékenységeit, eredményeit az

POSTALÁDA

Nézzük a tényeket!
Nem szeretném a T. Olvasót a végtelenségig untatni egy dr. Filó–Szegõ
szópárbajjal, ezért szigorúan csak a tényeket sorolom fel F. A. legutóbbi
írása kapcsán:
1. Bár senkinek semmi köze hozzá, de NEM szavaztam tavasszal az
LMP-re.
2. F. A. megfeledkezik arról, hogy az ELSÕ Turul Fesztivál megrendezésekor személyesen én álltam ki az engedélyezés mellett. Véleményem
azóta sem változott.
3. A kulturális bizottságban az SZDSZ-nek nehezére eshetett KÉT ellenszavazatot leadnia, mivel csak EGY képviselõje ült a bizottságban.
4. A „szemenszedett hazugság”-ot kikérem magamnak. Ha F. A. figyelmesebben elolvasta volna, hogy mit írok, akkor az ide vonatkozó mondatom
elején megtalálja, hogy „ha magánterületen rendezték volna (…) mint a
Sztaravodai úton”. Tehát a Sztaravodai utat címként használtam, NEM
pedig az állítottam, hogy a Gárda közterületen masírozott.
A város keresztény-konzervatív többsége, köztük sok barátom, a mostani
választáson nem azt igazolta, hogy dr. Filó András mutatja számára a
követendõ utat.
SZEGÕ ANDRÁS
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érdeklõdõknek. Ahol lehetõség
volt rá, ott az általános iskolások
szakmai gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek. A Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola cukrász tanulói marcipánrózsa készítést tanítottak, a Varga
Márton Kertészeti és Földmérési
Szakképzõ Iskola, Kollégium,
FVM Gyakorlóiskola tanulói pedig
apró, steril körülmények között
szaporított növényt adtak ajándékba. Az újpesti Kozma Lajos
Faipari Szakközépiskola kiállítási
területén az intarzia készítés
rejtelmeibe láthattak bele az érdeklõdõk. Jelen voltak a gimnáziumok képviselõi is: a kistérségbõl
képviseltette magát a Szentendrei
Ferences Gimnázium és a Szentendrei Református Gimnázium,
valamint a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumban tapasztalatokat lehetett gyûjteni a középiskolai élet mindennapjairól is.
A Szentendrei Kistérségi Ipartestület már negyedik alkalommal
vesz részt pályaorientációs program megszervezésében, nagy
hangsúlyt fektetve az iparos
utánpótlásra, a szakképzésekre. A
tanulók beszélgethettek cukrásszal, üvegmûvessel, divattervezõ-varrónõvel, kereskedõvel,
épületgépésszel, villanyszerelõvel, kõmûvessel, asztalossal, az
autószerelõ szakmával összefüggésben autóversenyzõvel is. Fontos szerepet kapott a környezetvédelem, a megújuló energiák
hasznosításával
kapcsolatos
szakmák, a jövõ kihívásaival
lépést tartó képzések ismertetése,
bemutatása.

A rendezvényen minden
pályaválasztás elõtt álló tanuló részt vett pályaorientációs foglalkozáson, melynek
keretében megtanulhatta,
hogy mi a sikeres pályaválasztás kulcsa. A legfontosabb, hogy mindenki megismerje saját pályaérdeklõdését, majd mérje fel reálisan
képességeit, tanulmányi kondícióit, a kiválasztott pályákról gyûjtsön minél több
információt, majd mindezek
figyelembe vételével válassza
ki a megfelelõ képzõ intézményeket. A feladat megkönnyítésének érdekében a
tanulók a helyszínen beszélgethettek tanácsadó szakemberekkel, pszichológussal. Tájékozódhattak arról is, hogy milyen
internetes portálok segítségét érdemes figyelembe venni, például
a www.epalya.hu, www.fppti.hu,
www.milegyek.hu.
A program szerves folytatásaként
hirdették meg a KI-MINEK MESTERE verseny, és az elkövetkezõ
hónapokban szakmákkal kapcsolatos kiállítás is nyílik a CÉH
Galériában (Bogdányi u. 3.).
A foglalkozás prezentációja, pályaválasztási kézikönyv és fényképek a rendezvényrõl a kistérségi honlap Oktatás menüpontjánál
megtalálhatóak (www.dunakanyar-pilis.hu). A KI-MINEK MESTERE pályázati kiírás, és az azzal
kapcsolatos
információk
a
www.szkit.hu oldalon találhatóak. A szervezés és a bonyolítás munkálataihoz sikerült megnyerni az országos hatáskörrel
mûködõ Európai Civil Koordinációs Egyesületet, mint civilszervezetet is.
Közös célunk, hogy minden továbbtanuló megtalálja az érdeklõdési körének és tehetségének
leginkább megfelelõ foglalkozást,
mert felnõtt életünk jelentõs részét munkával töltjük. A rendezvény szervezõi bíznak abban,
hogy tevékenységükkel hozzájárultak a pályaválasztás elõtt
állók feladatainak megkönnyítéséhez.
TROMBITÁSNÉ DÉVAI ÉVA
SZKIT ügyvezetõ

KUDETT MAGDOLNA
kistérségi oktatási referens

1000ÉV+
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása (a továbbiakban:
DPÖTKT) pályázatot ír ki
a 2011. január 1-jétõl megalapított
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulási
Iroda (a továbbiakban: Iroda) irodavezetõi feladatainak ellátására:
Meghirdetett munkahely: Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulási Iroda, Szentendre, Dunakorzó 18.

Szentendre, a nemzetiségek városa
CIGÁNY, HORVÁT, GÖRÖG, ROMÁN ÉS SZERB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
ALAKULÓ ÜLÉSEI

Pályázati feltételek: egyetemi szintû iskolai
végzettség; büntetlen elõélet; legalább egy
világnyelv (angol, német, francia, spanyol)
középfokú ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: európai uniós pályázatírói tapasztalat;
3-5 éves szakmai gyakorlat, jogi- és
közgazdasági végzettség; okleveles
közigazgatási menedzseri végzettség;
rendezvényszervezõi, idegenforgalmi,
reklám- és marketing területén szerzett
szakképzettség; további nyelvek társalgási
szintû ismerete; közigazgatási, területfejlesztési gyakorlat

Szentendre mindig büszke volt a várost alkotó
nemzetiségekre, és az ebbõl adódó multikultúrára,
sokszínûségre. Az ünnepségeik, kiállításaik mellett
már évszázadok óta az épített örökségünkben,
hagyományainkban is jelentõs nyomot hagytak a
városunkban lakó kisebbségek. Szerepük a mai
napig meghatározó életünkben. Az október 13-án és
14-én alakuló kisebbségi önkormányzatok elnökei
Vukovits Koszta (szerb), Valentin János (horvát),
Vaskóné Pántya Júlia (román), Siragakisz Alexisz
(görög), Német Vince (cigány) lettek.
Szerb Kisebbségi Önkormányzat

Román Kisebbségi Önkormányzat

fotók  MISER ISTVÁN

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Ellátandó feladatok: önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv, önálló jogi személy,
elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, ellátja a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulás gazdálkodási, jogi, szervezési
feladatait. Az irodavezetõ felelõs az Iroda
tulajdonában, vagy használatában lévõ
vagyonelemek rendeltetésszerû
használatáért, a vagyonelemek
megóvásáért és megõrzéséért, továbbá
gyakorolja a munkáltatói jogokat az Iroda
munkavállalói felett.
A kinevezés határozatlan idõtartamra szól

Díjazás: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján, megegyezés szerint.
Pályázathoz csatolni kell: iskolai
végzettséget és szakképzettséget,
valamint a nyelvismeretet igazoló
okmányok hitelesített másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
az Iroda vezetésére vonatkozó szakmai és
fejlesztési elképzeléseket tartalmazó
vezetési programot; az Iroda
mûködtetésére vonatkozó egyéves szakmai
elképzeléseket; nyilatkozatot, melyben a
pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát
a pályázat elbírálására felállított bizottsági
tagok megismerhessék.
Pályázat beadási határideje: november 30. 12 óra
(A pályázatoknak legkésõbb eddig az
idõpontig kell beérkezniük Szentendre
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
Polgármesteri Hivatalának
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
központi iktatójába.)
Pályázat elbírálásának határideje:a beadást követõ elsõ Társulási Tanács ülésen
Pályázat címzése: Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása, Dr. Dietz Ferenc elnök,
2000 Szentendre Városház tér 3.,
„Kistérségi Iroda – irodavezetõi pályázat”
A DPÖTKT fenntartja a jogot arra,
hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Pályázattal kapcsolatos további
felvilágosítás: dr. Dietz Ferenc elnök,
(26) 503-347
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Az újdonság ereje – bõvülõ kisvállalati
termékskála az MKB Banktól
Az MKB Bank a kisvállalati
szolgáltatások rendkívül széles és folyamatosan megújuló
palettáját kínálja ügyfeleinek. Az induló vállalkozásoknak kialakított ajánlatoktól a
dinamikusan fejlõdõ cégeknek szánt szolgáltatáscsomagokon, valamint az újdonságnak számító vámszámlán át
egészen a kiemelkedõ vállalati betéti kamatokig minden vállalkozás megtalálhatja
a mûködéséhez leginkább
nélkülözhetetlen megoldásokat – mondja Richterné
Bernáth Kinga, a bank szentendrei fiókjának vezetõje.
Egy vállalkozás indulásakor az
ügyfeleknek különösen fontos,
hogy csökkentsék kezdeti kiadásaikat. Ehhez járul hozzá az MKB
1x1 Dinamika szolgáltatáscsomag, amelyet a bank havi pár
száz forintos számlavezetési díj
ellenében kínál kisvállalati ügyfeleinek. A csomaghoz igényelhetõ kedvezményes vállalati
bankkártya, továbbá – standard
kondíciók mellett – valamennyi, a
bank által kínált elektronikus
banki szolgáltatás.
Az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag – kedvezõ havidíján
túl – a standard feltételeknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz
lehetõvé, olyan havidíjmentes
szolgáltatásokkal kiegészülve,
mint az MKB TeleBANKár, az
MKB NetBANKár, az MKB Mo-
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bilBANKár. A csomaghoz tartozik
egy díjmentesen vezetett forint
bankszámla, egy éves díj nélkül
használható Visa Electron bankkártya, valamint havi két ingyenes ATM készpénzfelvétel bármelyik belföldi automatából.
A viszonylag rövid ideje létezõ
MKB 1x1 Elektronikus szolgáltatáscsomagnál folyamatos növekedést regisztrálunk mind az
ügyfélszámot, mind a tranzakciók
volumenét tekintve. Ez nem
véletlen, hiszen a számokból
kitûnik, egyre többen „térnek át”
a bankfióki ügyintézésrõl az
elektronikus csatornákra, ami
olcsó, kényelmes és biztonságos
intézési módot jelent a pénzügyi
tranzakció tetszõleges idõben és
helyrõl történõ lebonyolításához.
A költségtakarékosságot elõsegítik a kedvezõ csomagdíjak és az
elektronikus csatornák alacsonyabb tranzakciós, például átutalási díjai.
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Azokról a vállalkozásokról sem
feledkeztünk meg, amelyek eredményei dinamikus növekedést
mutatnak, illetve jelentõs devizaforgalmat bonyolítanak. Az õ
igényeikre szabtuk az MKB 1x1
Flotta szolgáltatáscsomagunkat,
amely számos komparatív elõnyt
kínál. Ezek közül kiemelkedik az
ingyenes bankon belüli átutalás,
illetve ingyenes devizaszámlavezetés. A Flotta csomagot használók havidíjmentesen használhatják az elektronikus banki
csatornákat, a csomaghoz biztosított, meghatározott bankkártyákat és jelentõs kedvezményekben részesülnek a forint- és
devizaátutalások költségeibõl.
Kis- és nagykereskedelmi vállalatoknak pénztárcakímélõ megoldást jelent a csomaghoz biztosított kedvezményes zsákos befizetés is.
Újdonságnak számít a 2010
nyarán bevezetett vámszámla,
ami a raktározásban, áruforgalomban résztvevõ kereskedelmi
vállalatok, speditõr, valamint raktározási cégek munkáját egyszerûsítõ és felgyorsító elektronikus
csatornaszolgáltatás. Ennek során a bank – az áruforgalom
gyorsítása érdekében – valós
idejû információkkal szolgál a
vámhivatalok felé az új elektronikus csatornán keresztül. Ha
ügyfelünk a vámteher és egyéb
vámeljáráshoz kapcsolódó közterhek (például regisztrációs adó,
jövedéki adó, környezetvédelmi
termékdíj) kifizetését elindította,

a bank az erre vonatkozó információt, illetve bankigazolást egy
órán belül továbbítja az illetékes
hivatalnak. Ezáltal az ügyfél
szinte azonnal hozzájuthat a
vámeljárás alatt álló árujához.
Emellett azoknak a vállalatoknak, amelyek megtakarításaikból
rövid távon szeretnének profitálni, a banki versenytársakkal
összehasonlításban is kiemelkedõ
vállalati betéti kamatokat kínálunk. A bank befektetési palettáját színesíti – a különösen
alapítványok és egyesületek, önkormányzatok, valamint ügyvédi
irodák körében népszerû – legújabb kombi termékünk, a Tartós
kamatelõny 2013 kötvénnyel
kombinált 1-3-6 hónapos akciós
betét, amelynek igénybevételével
ügyfeleink egyaránt élvezhetik a
rövid és hosszú távú forráslekötés
elõnyeit, továbbá jelentõs kamatprémiumhoz is juthatnak. Ügyfeleink kisvállalati termékpalettánk valamennyi elemét, komplex
kisvállalati megoldásaink mindegyikét elérhetik a bank teljes, 86
egységet számláló fiókhálózatában.
A vállalkozás elvárásaihoz és
lehetõségeihez leginkább igazodó
megoldás megtalálásában személyes pénzügyi tanácsadóink minden érdeklõdõnek segítenek az
MKB Bank Kossuth Lajos u. 10.
sz. alatti fiókjában. A konstrukciókról további részletek találhatók a www.mkb.hu honlapon.
(X)
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A hõsök véletlenül születnek
A 16 éves Piszkátor Panni Izbégrõl 1956. október 23-án délutáni mûszakba ment dolgozni a
Láng Gépgyárba. A munka után
hazaindult. A gyár kapujában
„lyukas zászlókkal” díszített, emberekkel tömött teherautókkal és
a járdán hömpölygõ tömeggel
találkozott. Egyszer csak egy idõsebb férfi lekiabált Panninak: „Ha
szereted a hazádat, akkor velünk
jössz". Õ igent mondott, és máris
fent volt a többiek között egy géppisztollyal a kezében. A fegyver
nem volt számára idegen, mert
„amikor inastanuló voltam a
Wesselényi utcában, ott az MHK
foglalkozásokon puskát adtak a
kezünkbe, és megtanítottak lõni is”.
A Váci útról egyenesen a Széna
térre mentek, ahol október 26-án
megalakult a Szénatéri Felkelõk
Csoportja. Az akkor még csak
épülõ metróalagút biztonságos
búvóhelyül szolgált. Ott pihentek,
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt”
– Márai Sándor –
Október 23-án, szombaton 17 órára
az

1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
tiszteletére rendeznek városi ünnepséget
a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében
(Szentendre, Pátriárka út 7.)
Köszöntõt mond:
DR. DIETZ FERENC
Szentendre Város Polgármestere
Ünnepi beszédet mond:
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA
Országgyûlési képviselõ
A 2010. évi városi kitüntetések átadása:
Szentendre 1956 Emlékérem
Szentendre Város Szolgálatáért Díj
Szentendre Város Közmûvelõdési Díja
Szentendre Város Közbiztonságáért Díj
Szentendre Város Testnevelési
és Sport Díja
Szentendre Város Közegészségügyi Díja
Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj
Szentendre Város Civil Szervezete Díj
„Talentum” Szentendre Jövõjéért
Ösztöndíj
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium
diákjainak ünnepi mûsora
A megemlékezés háziasszonya:
Ivancsics Ilona színmûvésznõ
Az ünnepség elõtt 16 és 17 óra között
a Városházán lévõ ’56-os emlékmû elõtt
a megemlékezõk mécsest gyújthatnak.
Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város Polgármestere

Exkluzív borvacsora
az Új Mûvész Étteremben!
október 23-án, szombaton
19 órától
Az est pincészete:
Mészáros Pince, Szekszárd

A BORVACSORA HÁZIASSZONYA:
Héri Noémi a Vinotrop Borutazó
és Borkedvelõ Kft. cégtulajdonosa
BORVACSORA MENÜJE:
Bor: Rosé 2010
Fogás: Vidéki pástétom apró
fûszeres paradicsom kockákkal
és jégcsapretekkel
Bor:Vörös Kadarka
Fogás: Vad eroleves vörös teával
és kadarkával ízesítve

és onnan jártak ki harcolni a
térre.
„Egyik nap a társunk megsebesült, és bevittük a Szent János
Kórházba. Kifelé jövet orosz és
magyar katonák vártak bennünket. Letartóztattak, és egy közeli
laktanyába vittek. Ott voltunk
pár napja, amikor egyik este egy
katonatiszt megállt a börtön elõtt,
és megkérdezte, ki a Piszkátor Anna? Félve jelentkeztem, mert nem
tudtam, mi vár rám. Õ kedves
hangon mondta, hogy gyere velem. Azóta már tudom, számára
nem volt ismeretlen a Piszkátor
név. Sok év után is hálásan gondolok arra az estére.”
Panninak ez a nap volt szabadulásának napja, s talán ennek a
jóindulatú személynek köszönheti az életét is. Szeretõ családja
és barátai sejtették, hogy ez a
szabadság nem tarthat sokáig.
Segítõi kézrõl kézre adva, kalandos utakon 1956. november 27én kimenekítették az országból.
Panni ma Mrs. Anna Csáky néven
az Egyesült Államokban él. 1990ben a magyar Politikai Foglyok
Országos Szövetsége emléklappal,
1995-ben pedig a Magyar Köztársaság elnöke emlékéremmel ismerte el a szabadságharcban való
részvételét.

EPILÓGUS
Hogy mi a hazaszeretet, azt Panni
az Izbégi Általános Iskolában tanulta meg, melynek igazgatója a
még ma is köztiszteletben lévõ
Kovács Rózsa néni volt. Az elsõáldozás bensõséges élményét dr.
Pogonyi Tibor plébánostól kapta.

Panni emlékszik a vasárnapi
szentmiséken felcsendülõ énekekre, melyeket Benes Ernõné, Jolika
néni kísért harmóniumon, és
Király nénire, aki délutánonként a
„rózsafüzéres asszonyok” elõimádkozója volt. Még sokan vagyunk, akik tisztelettel emlékezünk és hajtunk fejet e városrész
egykori polgárai elõtt.
DR. BODONYI VALÉRIA

ÁLLÁSBÖRZE
2010. 09. 27-én 13.00-kor
Helyszín: ING Dunakanyar
Igazgatóság
Szentendre, Dózsa Gy. út 20.
(Betongyár épülete II. emelet)
Feltétel:
diploma vagy minimum
érettségi
Munkakör:
ING PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
CSOPORTVEZETÕ
Munkakör:
piackutatás
szórólapozás
telefonos asszisztens
nyugdíjpénztári bedolgozó
Jelentkezés: 06-70-384-7-384
e-mail: dombovarybauer.maria@ing.hu

Bor: Bodzási Kékfrankos 2009
Fogás: Mandulás pecsenyelibamáj
bon-bon aszalt szilva krémmel
és vörösboros hagymalekvárral
Bor: Cabernet Sauvignon válogatás
Fogás: Sous vide sertéskaraj
árpagyöngy rizottóval, vörösbor
kivonattal
Bor: Bikavér 2007
Fogás: Lassan párolt marhapofa
pirított gesztenyével és balzsamecetes céklával
Bor: Grál Kadarka
Fogás: Pilismaróti érlelt „hegyi sajt”
sült erdei gombákkal
Bor: Fehér Kadarka félédes
Fogás: Karfiol „carpaccio” fehér
szarvasgombás túrókrémmel és
glasszírozott gyöngyhagyma
Bor: Merops Cuveé
Fogás: Keserû csokoládéhab
karamellizált körtével

A nyolcfogásos menüsor ára:
8.900 Ft/fõ

Asztalfoglalás:
06-26/311 484 vagy
06-30/620 41 70
E-mail: info@vinotrop.eu
Fizetés személyesen az étteremben,
illetve átutalással:
Kedvezményezett:
Vinotrop Borutazó és Borkedvelõ
Kft. – mint szervezõ
Erste Bank Rt.
11600006-00000000-40648529
(Kérjük,hogy a közleményben a nevét és
a létszámot megadni szíveskedjenek)

ÚJ MÛVÉSZ ÉTTEREM
Szentendre, Dumtsa Jenõ u. 7.
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A WC mellé kiállítás is jár
j nyilvános WC nyílt a nyáron, a Dunakorzót a Fõ térrel
összekötõ Bercsényi utcában. Az üzemeltetõ Medibis Kft. tulajdonosai úgy vélik, Szentendre megérdemel egy olyan nívós mellékhelyiséget, amelyet a külföldi és magyar vendégek egyaránt
használni tudnak, legyenek idõsek, fiatalok, mozgássérültek vagy
kisgyerekesek. Mindamellett, hogy ez régóta idõszerû lépés volt a
belváros fejlesztésében, a fenntartó egészen egyedi, ám témához
kapcsolódó kiállítással tette az
egyébként igen kulturált WC-t turisztikai látványossággá. A használati díjért cserébe ugyanis minden látogató megtekintheti a
különleges és nemzetközi szinten
is egyedülálló Potty Múzeumot.
A kiállított remekek között akad
olyan, mely a XVIII. századig nyúlik vissza, de zömét az 1900-as
évek elején készítették. Csak
kevesen tudják, hogy Csehországban jelenleg is folyik ezeknek
az alkalmatosságoknak a gyártása, ám napjainkban inkább
dísztárgyként értelmezzük ezeket.
Az elmúlt tíz év beszerzõ munkáját ténylegesen megrendezett és
internetes aukciók jellemezték.
Egy alkalommal az is megesett,
hogy egy éjjeliedényért nemzetközi licitháború robbant ki, melynek
során annyira felértékelõdött a szóban forgó bili a tulajdonos
szemében, hogy visszavonta az eladásról.
A vizuális élményen túl érdekes és igaz történetekrõl is olvashatunk
a helyszínen. Megtudhatjuk többek között azt is, miként segítette a
toalett evolúciója a divat fejlõdését, avagy mi fán termett a magas
sarkú; vagy hogy igaz-e a mondás, ’ahová a király is gyalog jár’.
Azonban ez még nem minden. Hamarosan újabb nevezetességgel
gyarapszik a város. Idén nyílik meg ugyanis az épület felsõ szintjén
a Karácsonyi Múzeum és Cukrászda. Itt a látogatók betekinthetnek
különbözõ korok életképeibe, szokásaiba. Otthonosan berendezett
környezetben fogyaszthatjuk a megszokott vagy ismeretlen ünnepi
különlegességeket egész évben, hogy ne kelljen decemberig várni, ha
szeretnénk elmerülni az ünnepi ízekben, illatokban, hangulatban.

Ú

DÓKA BALÁZS

Psszt, itt
vagyunk!
ár hete egyik napról a másikra megszépült a Bogdányi
utcát az Alkotmány utcával
összekötõ girbe-gurba Ferenczyköz. Az új sárga vakolat, a színpompás virágok megállásra késztetik az arra járókat. A virágokkal
szegélyezett lépcsõsor a helyiek
és a turisták kedvelt sétáló- és
fényképkészítõ helye lett. Némi
lokálpatrióta túlzással mondhatnám, Szentendre „Spanyol lépcsõjévé” vált. Ha tehetem, azóta
arra veszem az utam, s mindig
nagy örömmel állapítom meg,
hogy a megnövekedett forgalom
ellenére minden érintetlen. Bár a
környékbeliek és az ötletadókivitelezõ Szegecs-csapat tagjai is
tartottak attól, hogy itt is, mint
mindenütt máshol a városban –
gondoljunk csak a HÉV-nél levõ
aluljáró fotókkal borított falára –
az átadást szinte azonnal rombolás és viráglopás követi. Ag-

P

Uniós támogatásból bõvült a Waterfront
A korábban ugyancsak európai uniós
támogatással létrehozott korszerû, csónaktárolóval, stéggel és vízi sporteszközökkel felszerelt vízi telephez csatlakozik a Waterfront Hotel legújabb
fejlesztése. A Duna-parton álló, immár 34
szobásra bõvült szálloda 49 millió Ft
támogatással, 110 millió Ft beruházással
újult meg. Soproni Szabó Attila, a Waterfront Kft. ügyvezetõje elmondta, hogy
Szentendrén kevés a szállodai férõhelyek
száma, a jelenlegi kapacitásbõvítéssel viszont elérhetõ, hogy egy autóbusznyi csoport egy szállodában kerüljön elszállásolásra. Tágas lakóhelyiséget létesítettek
a mozgáskorlátozottak számára is.
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godalmuk, szerencsére, ezúttal
alaptalan volt. Talán a rend, a
szép látvány fegyelmezõ ereje
folytán, vagy mert mindenki
magáénak érzi, vigyáz rá.
De ki is az az elõbbiekben említett
Szegecs? A Szentendrei Gerilla
Csapat. Többet nem is nagyon
lehet tudni róluk, hiszen teljes
inkognitóban szeretnének továbbra is maradni. Olyan városszeretõ
helybéliek, lelkes, tenni akaró
szentendreiek csoportja, akik
pénzüket, munkájukat áldozzák
arra, hogy a Dunakanyar ékszerdobozának, a gazdag múltú
Szentendrének a jelene is méltó
legyen, s a belváros elhanyagolt
részei megújuljanak. A szükséges
anyagiak felajánlásával, pár órás
munkával rendbe kívánják tenni
ezeket a szemet szúróan elhanyagolt értékeket. Gerillaakciójuk nem ért véget a Ferenczyközzel. Ahol alig észrevehetõen,
de látható a kis Szegecs-embléma,
amit mindig kitesznek az
aktuálisan felújított objektumra.
A napokban a járókelõk már egy
újabb, talán kevésbé látványos
megújulásnak lehetnek tanúi. Egy
újabb Szegecs-tettnek. Az Alkotmány utcában, Ferenczy Károly
festõmûvész egykori lakóházától
pár méterre, egy kis beugróban
látható fia, Ferenczy Béni A kis
alpinista címû szobra. A mögötte
omladozó-málladozó
fülkefal
évek óta méltatlan környezetet
jelentett a huszadik századi magyar szobrászat e remekének.
Szorgos kezek munkájának eredményeképpen ma vakítóan fehér,
sima vakolat veszi körül, emeli ki
a kecses fiúalakot.
A szépítés „civilszelleme” járja be
Szentendrét. Végre!
RAPPAI ZSUZSA

VÁROS

Jubiláló pedagógusok Országos sikerek
Két hosszú életû, idõs korában is tevékeny, példaértékû
pedagógust köszönthetett városunk az elmúlt idõszakban a
diplomaszerzésük évfordulóját ünneplõ oktatók-nevelõk
sorában.

PODANI ISTVÁNNÉ GÁL ILONA
MÁRIA 1921-ben született Szentendrén, tõsgyökeres pedagógus
család sarjaként. Elemi és polgári
iskoláit ugyancsak városunkban
végezte, majd a Budapesti Ranolder Intézet öt évfolyamos
tanítóképzõjének kijárását követõen 1940-ben visszatért, hogy
1990-ig, fél évszázadon keresztül
megszakítás nélkül a szentendrei
diákságot okítsa és nevelje, kezdetben Izbégen, majd a Templomdombon, végül a Rákóczi
iskolában. 1977-ben ugyan nyugdíjba vonult, ám ez nem tartotta
vissza, hogy még tizenhárom esztendõn át végezze tanítói munkáját. Mindeközben 18 éven át
alsó tagozatos munkaközösségvezetõi feladatokat is vállalt.
Többször kapott rangos elismeréseket: 1973-ban az Oktatásügy
Kiváló Dolgozója lett, 1977-ben
Pedagógiai Munkáért Érdemérmet
kapott, 2005-ben pedig vasoklevélben részesült, s ma is
Szentendrén él.

BELLA GYÖRGYNÉ 1939-ben
született Budapesten, az általános
iskolát azonban már Izbégen végezte el. Középiskolába a cinkotai
Teleki Blanka Tanítóképzõbe járt,
majd a II. kerületi Zirzen Janka
Tanítóképzõben folytatta a tanulást, itt 1958-ban érettségizett. Ezt
követõen rögtön Tahitótfaluba
került, azután egy képesítõ vizsga
után tanítói diplomát szerzett és a
szentendrei II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában tanította tovább a gyerekeket. Néhány évvel
késõbb felvételt nyert a szegedi
Tanárképzõ Fõiskolára, amelynek
1972-es elvégzése után az iskola
testnevelõ tanárává nevezték ki.
Szentendrén dolgozott 1995-ös
nyugdíjba vonulásáig. Az õ munkáját is elismerték: 1986-ban miniszteri dicséretet, 1995-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet,
2003-ban Eötvös József emlékérmet kapott. Nyugdíjasként 1997
és 2004 között a Kovács László úti
speciális iskola testnevelõ tanáraként folytatta munkáját, 2004 és
2006 között pedig Kisorosziban
volt napközis tanító.
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a szentendrei oktatásban
Mûegyetem Baráti Köre 1996-ban alapította a Pro Progressio
Alapítványt a Budapesti Mûszaki Egyetem stratégiai céljai megvalósításának segítésére. Az alapítvány második éve ír ki
középiskolák részére is pályázatot, a mûszaki és természettudományi
ismeretek oktatásának támogatására és az ezt oktató pedagógusok
elismerésére. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjak átadása
október 4-én zajlott a BME Oktatói Klubban. A díjakat dr. Hoffmann
Rózsa, a Nemzeti Erõforrás Minisztériumának oktatásért felelõs
államtitkára, valamint dr. Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány
kuratóriumi elnöke adta át.

A

A nyertes iskolák képviselõi

Idén az iskolák a természettudományi, mûszaki jellegû tantárgyakhoz
kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatására, a
45 évnél fiatalabb pedagógusok pedig ösztöndíjra pályázhattak. Nagy
örömünkre mindkét kategóriában egy-egy szentendrei pályázat is sikerrel vett részt. A szakmai bíráló bizottság a beérkezett 15 tanári
pályamunka közül 11-et ítélt támogatásra érdemesnek, köztük Szakács
Erzsébet, a Szentendrei Református Gimnázium tanára is ösztöndíjban
részesült.
44 középiskola pályázata közül 13 kapott zöld jelzést a szigorú bíráló
bizottság értékelése után. A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
két, természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó rendezvényéhez
kapott támogatást.
Az egyik a Reál Osztályok Találkozója (ROT), melyet idén 20. alkalommal rendez meg az iskola. E program keretében a mindenkori 11-es
reálosztály legtehetségesebb tanulói természettudományi témájú kísérleteket mutatnak be, és elõadásokat tartanak a többi reálosztály tagjainak. Néhány éve neves elõadót is meghívnak a rendezvényre, hogy
népszerûsítsék a diákok körében a tudományos munkát, a kutatói
pályát. 2006 óta a ROT-on kerül sor prof. Somogyi Péter (az MTA levelezõ tagja, az Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója) által minden évben meghirdetett Ramon y Cajal
ösztöndíj pályázatának eredményhirdetésére. A szentendrei és csíkszeredai középiskolások körében meghirdetett tanulmányi ösztöndíjpályázat nyertese hat hetet tölthet el az Oxfordi Egyetemen.
A másik rendezvény a Mindentudás Gimnáziuma elõadássorozat. Ezzel
a címmel negyedik éve hirdetik meg és havi rendszerességgel látogatják, illetve vetítik az ELTE középiskolásoknak meghirdetett természettudományi elõadásait. A sikeres pályázatot összeállította és
egyben a két rendezvény szervezõje Maknics Gábor kémia-fizika szakos
tanár, a természettudományi munkaközösség vezetõje.
FEHÉR JULI
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Sok boldogságot!

Az elmúlt hétvégén fogadott örök hûséget a református templomban
Sásdy Krisztina, a Szentendrei Kulturális Központ munkatársa Nyári
Tibornak, aki az esküvõn büszkén viselte a székely magyar huszárok
egyenruháját. Az ünnepi eseményre hivatalosak voltak a hagyományõrzõ huszárok egyesületének tagjai is.

Erdõk Hete

Templomdombisok rajzos sikerei
Október 9-én közös alkotómunkával egybekötött eredményhirdetésre
és díjkiosztóra hívták Budapestre a szervezõk Sipos Panka és Dorn
Júlia 3. osztályos tanulókat, akiknek munkái az Én és a Duna címû
országos rajzpályázat díjazottjai közé kerültek (felkészítõ tanáruk Deli
Gabriella). Több mint ezer rajz közül kaptak díjat a templomdombis
diákok, akik szorgalmas tagjai a Templomdombi Iskola Vizuális
Mûhelyének.
A közös alkotómunkára 24 gyerek kapott meghívást az ország különbözõ részeibõl. Megyeri Zsófi képzõmûvész tanár vezetésével a Dunát
és a rajta lévõ hidakat ábrázolták festéssel, pasztellel, csoportokban,
nagyon érdekesen, színesen. Igazán jó hangulatú, lelkes munka folyt,
és szép alkotás sikeredett a végére. A közös mû majd méltó helyre
kerül, ígérték a tanárok, lehet, hogy konferenciaterem díszítõje lesz.
A gyerekek ismeretlenül is szót értettek a vizualitás nyelvén Hencidától
Szentendréig (merthogy Panka egy hencidai fiúval került egy csoportba), és a Szabadság hidat kellett megformálniuk, mellesleg gyönyörû
sirályokat is rajzoltak a híd köré. Julcsi feladata az Erzsébet híd
elkészítése volt, õ is remekelt a csoportjában.

A közösen készített Duna-kép egy részlete

Goethe nyelvén versenyeznek
Különleges színnel gazdagodik ebben a tanévben a szentendrei diákok
idegennyelv-gyakorlási lehetõsége. A Móricz Zsigmond Gimnázium
háromfordulós német irodalmi versenyt hirdet a Ferences, a Móricz és
a Református Gimnázium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium 10-13. évfolyamos tanulói számára.
A következõ félév során a versenyben egyénileg résztvevõ diákok a XX.
századi német rövidpróza három gyöngyszemét olvassák el, és a
mûvekhez kapcsolódó internetes kutató, szövegértési és kreatív
szövegalkotó feladatokat készítenek el. A három kategóriában induló,
legsikeresebb versenyzõket a támogatóknak – a budapesti Goethe
Intézetnek, a Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítványnak és
Szentendre Város Önkormányzatának – köszönhetõen értékes könyvjutalmak várják.
A német irodalmi verseny részletei megtekinthetõk a www.mzsg.hu
honlapon. Valamennyi résztvevõnek szép olvasásélményt és sikeres
versenyzést kíván

Erdõk Hete a Dunakanyar Általános Iskolában. A terepnapi egész
napos túrán a levelek felismerése volt az egyik feladat, melyet jól teljesíttettek a diákok.
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TÓTH ISTVÁN
némettanár
Móricz Zsigmond Gimnázium

KULTÚRA

INTERJÚ VINCZE OTTÓ KÉPZÕMÛVÉSSZEL

„Víz alatt énekelni”
Vincze Ottóval sikeres és látványos térinstallációiról, a Vasarely-ösztöndíjjal Párizsban eltöltött két hónap tapasztalatairól, terveirõl és kiállításairól, valamint a szentendrei mûvészet jövõjérõl beszélgettünk.


KOPIN KATALIN

 Mit jelentett számodra a Vasarely-ösztöndíj? Mit nyújt egy
mai mûvésznek Párizs, élnek-e
még a „mûvészetek fõvárosát”
körbelengõ mítoszok?
„Amikor szerte a világon hétfõ
van, Párizsban már kedd lesz...”
vallotta Illyés Gyula, s ez valóban
így van. Élénk, intenzív mûvészeti élet pezseg Párizsban, dacára annak, hogy ma már inkább
Berlint tartjuk a kontinens mûvészeti fõvárosának. Párizs hatása alól ma sem lehet szabadulni, új kortárs mûvészeti kiállítóhelyek jöttek létre, mint például a
Musée Mac/Val, vagy a Cent
Quatre. A kortárs mûvészetet bemutató rangos galériák sora mágnesként vonzza a mûvészet iránt
érdeklõdõket. Tavaly a Cité Internationale des Arts ösztöndíjasaként jártam Párizsban, idén
nyáron pedig a frissen alapított
Vasarely-ösztöndíj elnyerése révén tölthettem két hónapot a
Párizsi Magyar Intézetben. Ez az
ösztöndíj egy nagyon jó kezdeményezés, melyet folytatni kell,
és lehetõség szerint ki kell terjeszteni. A kiemelt alkotói támogatást egyelõre csak egy mûvész
kaphatja meg egy évben. Kevés
magyar mûvész jut el Párizsba
hosszabb idõre, holott egészen
más képet és inspirációt kap az az
alkotó, aki megismeri ezt a
várost. Kitágítja a szakmai horizontot egy ilyen tapasztalat,
Párizs ma is az a hely, ahol az
egész egyetemes mûvészettörténet felvonul az ember szeme
elõtt, az ókortól a mai nap mûvészetéig minden megismerhetõ
és megtapasztalható.
 Mire volt elég ez a két hónap,
születtek-e konkrét mûvek,
vagy csak élményekkel gazdagodtál, melyek hazatérve inspirálnak alkotásra?
Párizs villámgyorsan felszívja ezt
a két hónapot. Tájékozódásra,
szemlélõdésre, információk és
impressziók begyûjtésére készí-

tettem fotókat és videókat, melyek nyersanyagként szolgálnak a
késõbbiekben megszületõ mûvekhez. Az ott tapasztaltak kiindulási pontot jelentenek számomra. A konceptuális mûvészet gondolkodásmódjában a dolgok
nagyrészt fejben kezdõdnek és
dõlnek el. A többi csak kivitelezés, manualitás. Persze nem
mindegy, hogyan.
 A Vasarely-ösztöndíj lehetõséget biztosít egy önálló párizsi
kiállításra is. Milyen anyagot
mutatsz majd be a jövõre megvalósuló tárlaton, illetve ez év
novemberében a Paksi Képtárban?
A kiállítás a Párizsi Magyar Intézetben valósul meg 2011 második felében. Az intézet mûködésében változás tapasztalható a
korábbiakhoz képest. Terveim
szerint már a homlokzaton megjelenne az installáció egy része,
ezáltal is felhívva a figyelmet az
épületre, látható lenne az egyébként igen forgalmas Rue Bonaparte-rõl, a látogatót bevezetve
folytatódna a belsõ térben,
figyelembe véve a helyszínnek
nemcsak az architekturális,
hanem a történeti adottságait is.
Az új paksi képtár eredetileg egy
konzervgyár volt, mely a paksi
atomerõmû
mellett
hosszú
évtizedeken keresztül több ezer
ember számára jelentette az
otthonteremtés alapjait, a megélhetést, az egzisztenciát. Eddig
egyetlen kiállítás sem reflektált
az épület eredeti funkciójára, a
karakteres ipari csarnok múltjára.
Én a gyár történetét régi brigádnaplók, konzervcímkék, korabeli
fotók, propaganda- és reklámanyagok felhasználásával eleveníteném fel.
 A legutóbbi Mom Parkban
megvalósult térinstallációd hogyan illeszkedett az épület
arculatához? Milyen visszajelzéseket kaptál a szakma,
illetve a látogatók részérõl?
Elsõ ránézésre ezt az épületet

mûvészetidegen közegnek éreztem, ennek ellenére nagyon sikeres kiállítást sikerült megvalósítani a Molnár Ani Galéria
közremûködésével. Kaotikus vizuális ingerek sora vonja el a látogatók figyelmét. Heterogén terek és látványelemek közé kellett
beilleszteni az installációt, melynek kiindulópontja egy korai
Kassák-idézet: „Mûvészetrõl beszélni annyi, mint víz alatt énekelni.” Ez az a kiállításom, amit
elhelyezkedésénél fogva a legtöbben láthatnak fél éven keresztül.
Élénk visszhangot váltott ki a
szaksajtóban is. Több cikk is megjelent, melyek közül Pelesek
Dórának a Népszabadságban,
Baglyas Erikának a Mûértõben
közzétett, valamint a Balkon
szeptemberi számában megjelent
cikkét szeretném kiemelni.
 Továbbra is az installáció
marad a legfõbb kifejezési formád?
Festõként kezdtem a pályámat,
így a festészet sem idegen számomra. Bár a vezérmûfaj továbbra is az installáció, készítek
grafikákat, rézkarcot, szitanyomatot, videomûveket. Az utóbbi
néhány évben kimondottan nagy
léptékû terekben valósítottam
meg installációimat. A szakma
elsõsorban errõl az oldalamról
ismer.
 Hogyan látod a mai szentendrei mûvészetet?
A kontinuitás bizony megszakadni látszott a 90-es évek közepe
táján. Miközben a nyugati szóhasználat finoman differenciál
kortárs és mai mûvészet között

(contemporary art / art today),
addig a hazai gyakorlatban
besöprünk mindent a kortárs alá,
és az élõ, klasszikus, 80 éves
Kossuth-díjas mûvészt ugyanúgy
kortársnak tekintjük, mint a 26
éves videomûvészt. A nyári intermédiás mûvésztelep lezárásaként
megrendezett háromnapos kiállítás a MûvészetMalomban azt
bizonyította, hogy a kortárs mûvészeti diskurzusba Szentendre
igen is be tud kapcsolódni. A mai
fiatal és középkorosztály meghatározó mûvészei állítottak ki
ezen a rövid ideig tartó tárlaton,
melyet Hajdú István mûvészettörténész, kritikus, a Balkon
mûvészeti folyóirat fõszerkesztõje
nyitott meg. A mûvésztelepnek és
a záró kiállításnak, melynek szervezésében oszlopos szerepet vállaltak az Omkamra Egyesület
fiatal mûvészei, név szerint Csató
Máté, Tóth Eszter, Benkovits Bálint, rangos külföldi szereplõi is
voltak. Ez olyan esemény volt,
mely valóban dialogizált a jelennel, és nagyon sok embert idevonzott. Fontos, hogy a legfrissebb mûvészet is megfelelõ rangot kapjon a szentendrei mûvészeti palettán. Az újmédiás tárlatok érzésem szerint nem kaptak
kellõ hangsúlyt és teret ez idáig a
Malomban.
 Mi a véleményed a Forgács
csoport tevékenységérõl, és arról a szellemiségrõl, amit õk
képviselnek?
A Forgács csoport egy sok szereplõs, színes aktivitású, fiatalokból
álló mûvészeti formáció, mely irodalommal,
képzõmûvészettel,
fotóval, iparmûvészettel, videóval, multimédiával egyaránt foglalkozik. Egyre izgalmasabb dolgokat valósítanak meg, nagyon
dinamikus, friss szemléletû csoportosulás, mely a relatív nagy
létszám ellenére is együtt tud
gondolkodni. A mostani irodalmi
Hév-projektjük is igen izgalmas.
Eddig kétszer kaptak kiállítási
lehetõséget a Vajda stúdióban.
Biztos vagyok benne, hogy vannak közöttük, akik Szentendre
mûvészetének jövõjét formázzák
majd. A sok új kezdeményezés
között van, ami esetenként még
nem elég letisztult, kiforrott,
axiomatikus tömörségû, tisztán
csengõ kinyilatkoztatás, ám épp a
bátorság és a frissesség az
erényük. Minden szimpátiám és
támogatásom az övék.
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GYEREKEK

Mûhelymunka a Napórásházban
Újra megnyitotta kapuit gyermekeink elõtt a Napórásház. Megújult formában, immáron nem
óvodaként, hanem Családiház néven, egész napos játszótérként üzemel.
ám a játszótéren, a Duna-parton,
meg a gyermekkönyvtáron túlra
sosem jutottak. Alexandra olyan
mulatság után kutatott, ahol
mindhárman jól érzik magukat,
ahol ügyesedhetnek, okosodhatnak. Éjt nappallá téve dolgozott
más anyukákkal, hogy egy olyan
mûhelyt hozzanak létre, ahol sok
kicsi és nagy gyerek játszhat,
munkálkodhat, dolgozhat együtt
felnõttekkel, akik értik a nyelvüket. Így történt, hogy október
közepére létrejött a Családiház a
Napórásházban, a Duna-parton.
Bölcsiseknek

Tóth Alexandra – más anyukákhoz hasonlóan - otthon nevelgette
cseperedõ gyermekeit, de amint
teltek-múltak az évszakok, kezdett szûk lenni az otthoni világ.
Így ki-ki merészkedtek a zugból,

Azt mindenki tudja, hogy amikor
egy családba új lakó költözik, felborul az addigi rend. Az anyukákra új feladatok hárulnak,
amiket sokszor segítség nélkül,
egyedül kell megoldaniuk. Ez
nagyon fárasztó, sokszor magá-

nyos idõszak. Természetes, hogy
a kismamák idõnként elvágyódnak otthonról, hogy olyan emberek közé kerülhessenek, akik
hasonló cipõben járnak. Erre az
élethelyzetre találtak megoldást
Alexandráék a Családiházban
azzal, hogy teret adtak a Babamama tornának, ahol gyermekükkel együtt mozogva újra a régi
formába kerülhetnek az anyukák.
A Hangolónak, ahol ölbeli játékokat, ujjmozgatókat, höcögtetõket, tanulhatnak anyanyelvünkön és egy másik, idegen
nyelven. A Zenebölcsinek, ahol a
zenei kifejezésmódok sokszínûségével ismerkedhetnek meg, a
Baba-mama jógának, ahol a kicsiket masszírozzák, a nagyokat
megmozgatják. A Mancsmûhelynek, ahol a kétévesek Kabó
segítségével gyakorolhatják a
különbözõ kézmûves technikákat.
A Szõnyegmesének, a Ringatónak, valamint a Teszel-e mozgásstúdiónak.
Ovisoknak

Arról is sokan hallhattak, hogy
naponta kettõvel növekszik
Szentendre lélekszáma, ami
csodálatos dolog, hiszen azt
mutatja, biztonságban érzik itt
magukat a családok. De a növekvõ létszámot a helyi óvodák
egyelõre nem tudják követni, így
idén nagyjából hatvan kisgyermek nem jutott be az óvodák
kötelékébe. Õk már nagyon vágynak a hasonló korú gyermekek
társaságára, igénylik a számukra
újat mutató, érdekes foglalkozásokat. De sok anyuka azért nem
képes ezeket megteremteni, mert
még kisebb gyermeke köti le minden kapacitását. A Családiházban
õrájuk is gondoltak, számos
délelõtti programra várják az
óvodáskorú csemetéket, akik
igényük szerint anyukával és
nélküle is molyolhatnak. Ilyen
mulatság a kislányokat váró
Tündértánc Fõdi Andreával, ahol
vidám zenére tükör elõtt illeghetnek-billeghetnek a tündérkék. A
Vasgyúró lovagi torna szintén
Fõdi Andreával, ahol erejüket
mérhetik össze a kisfiúk. A Han-
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golóban zenés játékon, mondókán
keresztül ismerkedhetnek más
népek beszédével. A Mancsmûhely, Szõnyegmese, Teszel-e
mozgásstúdió szintén ezt a korosztályt várja. Délutánonként,
minden ovis korú gyermeknek
lehetõséget nyújt a kézmûves és
irodalmi délután a Csodazug, a
Cellux nevû újrahasznosító mûhely, a néptánc Erika nénivel, és a
Korongra fel! agyagozó, korongozó, formáló mûhely.
Iskolásoknak

De nem feledkeztek meg a
délutánonként
felszabaduló
iskolásokról sem. Sokakat leköt
suli után a lecketanulás, meg a
sportélet, de biztosan maradnak
üres délutánok, amelyeket jó
lehet egy alkotó csapatban eltölteni. A kiskamaszoknak változóban van az életük. A hormonok munkálkodni kezdenek, a
testük megnyúlik, a hangjuk változik, erõs érzelmi hullámokat
élnek át, máshogy látják a világot, sokszor nem is találják a
helyüket benne. De ha ebben az
életszakaszban segítségükre sietünk, és a kezükbe adunk valamit, rátalálnak egy hobbira,
amiben kifejezhetik önmagukat,
ami megtanítja õket a szabadidejüket hasznosan, élvezettel eltölteni, az kapaszkodót nyújthat
számukra a zûrösebb idõkben.
Nekik szól a Festõiskola rajzmûhely, a Varázsszõnyeg kézmûves kultúrkalandozás, a Csodazug
kézmûves és irodalmi délután, a
Stílusdoktor divatmûhely, a Színpadi tánc, a Színpadi mozgás, a
Szín-Ház színjátszókör. De õket is
várják Hangolóval, néptánccal,
Cellux mûhellyel, korongozással.
Felnõtteknek

Szerencsére Alexandráék rólunk
sem feledkeztek meg! A délelõtti
és esti órákban számunkra is
nyitva áll a Családi ház. Járhatunk jógára, irodalmi körbe, vagy
színészkedhetünk kedvünkre. De
a legjobb, hogy még itt sincs vége
a lehetõségek tárházának, elõállhatunk õrültnek tûnõ ötletekkel,
mert nyitottak minden kezdeményezésre. A Családiház a hamarosan nyíló gyerekbarát kávézóval, a „Nappalival“ lesz teljes
egész. A programokról részletes
információ: www.csaladi.hu.
VADADI ADRIENN

KULTÚRA

Családi kiállítás
Meghívó

A SZENTENDREI
MUSICA BEATA KÓRUS

60 éves jubileumi
hangversenye
november 6-án, szombaton
17 órakor
a Városháza dísztermében

Nem tudni, hogy a Deim család
tagjai génállományban kódolva
kapják vagy az anyatejjel szívják
magukba a tehetséget, de tény,
hogy a mûvészetekre különleges
fogékonysággal rendelkeznek.
Deim Pál, a magyar kortárs
képzõmûvészet egyik legsokoldalúbb alakjaként Munkácsy- és
Kossuth-díjával emelkedik ki a
mûvészek közül. Mindemellett
büszkeséggel tekinthet fiaira:

megállapíthatjuk, hogy mind a
négy mûvész térbeli és geometrikus-formákkal operál. Deim Pál
a városnak, mint az ember életterének és a természet kontrasztjának harmóniáját jeleníti meg;
Deim Balázs a várost belülrõl
szemléli, és a benne élõ emberrõl,
gyermekrõl ad képet. A térbeliség
az ember fölé tornyosul, rátelepszik az emberre. Deim Tamás egy
térbeli alakzat síkbeli leképezését

Mûsoruk:
Bárdos Lajos: Régi táncdal
Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz
Szatmári I. – Petõfi S.: A Magyarok
Istene
Schubert: G-dúr mise – Kyrie, Glória
Ifj. Somorjai J.: Trubadúr mollban
Szatmári I. feld.: Mamma mia
Zongorán kísér: Bolla Julianna
Vezényel: Szatmári Imre

Zongorán kísér:
Váray-Major Zsófia és Wolf Péter
Vezényelnek:
Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács
Zsuzsa
A két kórus közös elõadásában:
Praetorius: Csengõhangú ének szól
Karai J.: Ugrótánc
Bárdos L.: Dana-dana
Rendezõ: Szentendrei Kulturális Központ
www.szentendreprogram.hu

Az Erdész Galériában
(Bercsényi u. 4.) október 22én, pénteken 19 órakor nyílik
Révész Tamás fotómûvész
New York, egy világváros
„objektív szemmel” fotózva
címû kiállítás. Megnyitja
Kõrösi Orsolya, a Magyar
Fotográfusok Házának igazgatója.

Hálaadás napja

Vendég együttes:
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa

A jubiláló kórus mûsora:
Wolf P. – Fülöp K.: Musica Beata
Mozart: Ave verum corpus (Kovács Lajos
alapító karnagy emlékére)
Mendelssohn: Veni Domine
Bartók B.: Négy szlovák népdal
Bárdos L.: – Kölcsey F.: A Földhez
Karai J.: Estéli nótázás

New York „objektív
szemmel”

Deim Tamásra, aki animációs
printjeivel; Deim Péterre és unokájára, Deim Balázsra, akik fotóikkal hódolnak a Múzsák elõtt.
Az Izbégi Általános Iskolában
október 15-én rendezett kiállítást
Deim Pál lányunokája, Deim Sára
és Farkas Zsolt zongorajátéka
nyitotta meg. Dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntõjében elmondta, nagyon fontosnak tartja azt,
hogy a városban alkotó mûvészek
segítik a fiatalokat, iskolásokat a
mûvészeti pályán való elindulásban. A köszöntõ után Simándi
Csaba író, a család barátja méltatta a mûvészeket, értelmezte alkotásaikat, majd beszédét a következõ összegzéssel zárta: „A
kiállítást egy egészként tekintve

adja, ami jellegébõl adódóan sajátos dinamizmust eredményez, és
ezzel az emberi testre, mint
mérhetõre, mint konstrukcióra
utal. Deim Péternél a térbeliséget
a fény és a sötétség teremti, ezzel
adva transzcendens jelentést az
egész kiállítási anyagnak.”
A látogatókat szendvicsekkel, teával, fehér- és vörösborral fogadták. Miközben az épület alsó
szintjén a Deim család munkáit
tekinthettük meg, az emeleten az
izbégi gyerekek azon alkotásait
állították ki, melyeket október 12én, Erdõ nincsen zöld ág nélkül
címmel megrendezett mûvészeti
napon készítettek ismert képzõmûvészek segítségével.
DÓKA BALÁZS

Szeretettel hív mindenkit a
Szentendrei Baptista
Gyülekezet és Dani Zsolt
lelkipásztor a Pest Megyei
Könyvtár színháztermébe
(Pátriárka u. 7.) a november
7-én, vasárnap délelõtt 10
órakor kezdõdõ Hálaadás
napjára.
Program: Szentendre város
képviselõjének megnyitója,
visszatekintés az elmúlt évre,
hálaadás és könyörgés országunkért, ima a Kõhegyi
Óvodáért és Központért, délben állófogadás.

Szentendrei Szalon
Szeretettel várnak mindenkit
október 28-án, csütörtökön
18 órára a Pest Megyei
Könyvtár Szántó Piroska-termébe (Pátriárka u. 7.) a
Szentendrei Szalon következõ
találkozójára, Németh András
A középfokú oktatás magyarországi története címû
elõadásra. Az est háziasszony
szalonteával várja a
vendégeket.

Szerda
a szentendreieké

Ízig-vérig Nõ vagyok!?
Október 28-án, csütörtökön
18.30-kor új helyen, a Dézsma
Étterem és Borozóban (Dézsma u.
2/B.) várnak szeretettel mindenkit
Füzes Fruzsina gondolatébresztõ
beszélgetésére. A belépés ingyenes. Témák: Az elrontott pasik;
Férfi és nõ örök rejtélyei; Nõnek
maradni. Hová tûntem?; Megtévesztõ szavak a kapcsolatban;
Az õsi ösztön torzulásai.
Tel. 06-20-823-2025,
dunakanyarujrakezdes@gmail.com

Az Aranysárkány vendéglõben
(Alkotmány u. 1/A.) a
lakcímkártyával igazolhatóan
Szentendrén vagy a környezõ
településen élõk az év összes
szerdáján 40% kedvezményt
kapnak a számla
végösszegébõl 24 órás elõfoglalás esetén.
Asztalfoglalás: (26) 301-479,
restaurant@aranysarkany.hu.
www.aranysarkany.hu.
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

Kiadó Budakalászon külön
bejáratú 1 szoba, összkomfort.
Tel. 06-30-855-5035.

Különleges terítõ
(keresztszemes,
104x145 cm)
eladó. Ár:
100 000 Ft.
Rendelésre is
készítek. Tel. 0621-202-6173,
06-70-295-1209.

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS!
Tel. 06-30-717-0833,
www.ingatlankincstar.hu

Belvároshoz közel 44 nmes, másfél szobás cirkófûtésû lakás hosszabb idõre
kiadó. Tel. 06-20-665-3639.

Eladó Szentendrén, csúsztatott zsalus társasház I.
emeletén napfényes, nagy
teraszos, 2 szobás, 57 nmes lakás tulajdonostól.
Irányár: 11,8 millió Ft. Tel.
06-30-856-4100.

2 szobás lakás 2 fõ részére
kiadó. Tel. (26) 316-555,(14
óra után).

ÁLLAT
Aranyos kiscicák (3 fiú:
fekete, cirmos és fehér- cirmos) elvihetõk. Tel. 06-20260-4642.
Kutyasétáltatás, -panzió-,
-napközi:
www.happypuppy.eoldal.hu,
06-20-250-3005.

ÁLLÁS
A Petzelt Szakközépiskola
angol, kémia, mûszaki tanárokat felvesz. Tel. (26) 311-254.
Belvárosi üzletünkbe fiatal lány
eladót keresünk, feltétel:
középfokú angol nyelvvizsga.
Tel. 06-30-430-1063, 06-30296-6962.
Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszerüzletbe. Tel. 06-30-949-9169.

EGÉSZSÉG
KÖRÖMGOMBA VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉS 10
NAPOS KEZELÉSSEL.
Tel. (26) 300-419, rögzítõ,
visszahívjuk.

Belvárosi garzonlakás 1 fõ
részére kiadó. Tel. 06-20-2501638.

Szentendrén sürgõsen féláron
eladó 1,2 hektáros, beépíthetõ,
közmûves telek. Ár: 25 millió
Ft. Tel. 06-20-335-0380.

Szentendre központjában
50 nm-es, 1 szoba összkomfortos lakás kiadó, irodának
is. Tel. 06 (26) 385-911, 0620-977-7721.

Luppa-szigeten kis nyaraló
két szobával, szép, õsfás
környezetben 250 nöl-es
kerttel, 10 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-3303640.

Szentendrén, jó helyen
masszív, de felújítást
igénylõ nagy lakóház
telekáron, 22 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Szentendrén, a Füzesparkban 2
szoba, összkomfortos, gázkonvektoros lakás kiadó (45 ezer
Ft+rezsi). Tel. 06-20-236-4926.

Leányfalun, strandközelben,
jó helyen 570 nm-es udvarban kis lakóház, ásott régi,
jó kúttal, 26%-os beépíthetõséggel telekáron, 10 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Garzon újból kiadó október
17-tõl: Ady E. út 30. Tel.
06-20-495-0144.
35 nm-es lakás berendezve
kiadó. Tel. 06-30-949-6456.
85 nm-es, Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ
udvari parkolási lehetõséggel
kiadó. A konvektor gázfûtéses,
az igényes lakás két 20-25 nmes szobából (fürdõszoba, konyha, mellékhelyiség) áll. Tel.
(26) 300-080, 18 óra után.

Leányfalun, a legjobb
helyen, sorházi kétszintes, 3
lakóhelyes, igényes, 2 WC,
2 fürdõ stb., õsfás környezetben, 14 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
55 nm-es, felújított lakás eladó
a Püspökmajor-lakótelepen 9,9
millió Ft-ért. Tel. 06-20-9835166.

LAKÁS, INGATLAN
KIADÓ LAKÁS
Sztaravodai úton 2 szobás
lakás 70 ezer Ft+rezsiért
kiadó. Tel. 06-70-389-5275.
Sztaravodai úton raktárnak is
alkalmas garázs kiadó. Tel. 0670-389-5275.

Nagypostánál, a Kossuth Lajos
utcában garázs eladó. Tel. 0630-375-8349.
A Skanzen alatt csendes
zsákutcában (víz, villany van)
40 nm-es téglaház 160 nöl-es
rendezett telken eladó 7,9 millió Ft-ért. Tel. 06-20-935-5129.

Dunakanyarban építési
telkek, nyaralók már 4 millió
Ft-ért is kaphatók. Tel. 0630-299-0376.

Gazdikeresõ
Gazdáját, örökbefogadóját keressük

TANGÓ

CARLOS

fiatal kant október 9-én az autóbusz-pályaudvarnál fogta be a gyepmester

3 év körüli, ivartalanított rottweiler keverék
kannak. Kiváló telepõrzõ, házõrzõ.
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Szentendre belvárosában,
frekventált zöldövezeti helyen,
5 lakásos társasházban magas
színvonalú, új építésû lakások
eladók. Ár: 450 000 Ft/nm.
Az ár tartalmazza a gépkocsibeállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-5143333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

Eldugult? Segítünk! A
kiszállás ingyenes. Tel. 0620-917-7555, www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.
Gázkészülék, víz,- fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel.
06-70-241-8999.
Lakatos munkák: kerítés,
korlát, lépcsõ – kovácsolt
vasból is. Kerti tavak
építése, karbantartása. Tel.
06-20-430-1861.

OKTATÁS
Japán hölgy japán nyelvoktatást vállal. Tel. 06-70-5806461.
Õszi szünetben játékos
pszichodráma foglalkozásra
hívjuk 10-14 éves gyermekét a Vadrózsa panzióba!
Meseírás, mesejáték,
jelmezkészítés! Németh
Mária, 06-20-358-6239.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327881.

TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.

ÜZLET
Matematikából középiskolába
felvételizõknek (8-6-4 osztályos) intenzív felkészítést vállalok rendszeres tesztekkel.
Tel. 06-30-855-3543.
A Barabás Felnõttképzõ Kft.
Catering/Business School
INTENZÍV TANFOLYAMOKAT indít
(cukrász, szakács, pincér,
bárpincér, mixer, vendéglátó
eladó,étkezdés).
Tájékoztatás: 26.309-686,
26-314-274, www.okjfelnottkepzes.hu, info@aradipanzio.hu.

A Petzelt Szakközépiskolában
tornaterem, tantermek bérelhetõek kedvezõ feltételekkel.
Tel. (26) 311-254.
Szentendre belvárosában
bejáratott pizzéria bérleti joga
teljes üzletberendezéssel eladó.
Tel. 06-30-602-6751.
Üzlethelyiségek kiadók a
Kaiser’s közelében, a Vasúti
villasor 11/B. szám alatt. Tel.
(26) 319-957, este.

EGYÉB
SZOLGÁLTATÁS

Leányfalun, jó helyen, 320
nöl-es, szép kertben, tágas
nyaraló 20 millió Ft-ért
telekáron eladó. Építési
övezet! Tel. 06-30-2990376.

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948  Telep: 06 26/312-277
vagy 06 30/59-44-431  este 18 óra után 06 26/312-290
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Eladó-kiadó lakásokat, házakat
keresek. Tel. 06-30-876-7934.

Villanyszerelés-hibaelhárítás
2 órán belül. Kaputelefonés garázskapu riasztás,
szerelés. Tel. 06-70-2479072.

Eladó egy English Center
nyelviskolánál megnyert,
20 000 Ft értékû nyelvtanfolyam-utalvány. Nem névre
szóló. Átadnám 15 000 Ft-ért.
Tel. 06-30-480-3919.

Eladó Szentendrén
franchise-vállalkozásként mûködõ
képességfejlesztõ játszóház

Mûködõ játszóházunk elõnyei:
1. 1999 óta kipróbált, bevált üzleti koncepció
2. exkluzív területi jog
3. bevezetett szolgáltatás
4. kiváló, képzett pedagógus kollégák
5. minõségi kialakítású teljes üzletberendezés
6. világszínvonalú játék- és eszközpark
7. számítástechnikai felszereltség.

További információ:
Ruskovics Kitti tulajdonos (mobil: 06-70/618-7880)

PROGRAM
P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

MOZIMÛSOR
október 22. péntek
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’)
18.00 MUZSIKUSPORTRÉK – BEYOND
THE FOREST (ERDÉLY)
(52’) – Halmos Béla sorozata
18:10 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12
20:00 I LOVE YOU
PHILLIP MORRIS (102’)
kh:16 fõsz. Jim Carrey és
Ewan McGregor
október 23. szombat
15:00 MARMADUKE
– A KUTYAKOMÉDIA
(107’) kn.
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’) kn
18:30 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12
20:30 SZÍVRABLÓK

(105’) kh:12 – romantikus
vígjáték
október 24. vasárnap
15:00 MARMADUKE
– A KUTYAKOMÉDIA
(107’) kn.
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’) kn
18:15 SZÍVRABLÓK
(105’) kh:12 – romantikus
vígjáték
20.00 I LOVE YOU
PHILLIP MORRIS (102’)
kh:16 fõsz. Jim Carrey és
Ewan McGregor
október 25. hétfõ
16.30 BABUSGATÓ –
Lázár Enikõvel
17:00 MAGYAR
NÉPMESE
ÖSSZEÁLLÍTÁS
18:30 CADILLAC
DRIVE 5-6. (85’)
a vetítés után találkozás
Fábry Sándorral
és Wahorn Andrással
október 26. kedd
17:00 VALAMIKOR
RÉGEN… – Török Katalin
várostörténeti sorozata
19:30 AZ ÍGÉRET SZÉP
SZÓ (137’) kh:12 – Emír
Kusturica filmje

október 27. szerda
17:00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
(70’)
18:10 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12
20:15
PARTRASZÁLLÁS–
NYITOTT MOZI
Részletes programinformáció: www.partmoziszentendre.wordpress.com
október 28. csütörtök
17.00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
18:10 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12
20:00 VIGYÁZAT,
EHETÕ! – A FRANCIA
BIOFORRADALOM
(112’)- fontos film!
október 29. péntek
17.00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’)kn.
18:10 VIGYÁZAT,
EHETÕ! – A FRANCIA
BIOFORRADALOM
(112’) – fontos film!
18.30 HALLOWEEN
PARTY, amely a
Dunakorzóról indul
20.10 HALLOWEEN 2.
(92’) kh.18 – horror

HÁZHOZ JÖN
AZ EGÉSZSÉGMÉRÉS

A FORGÁCS MÛVÉSZETI
TÁRSASÁG ESTJE
a MÛVÉSZETMALOMBAN
(Szentendre, Bogdányi u 32.)
PERFORMANSZOK, ZENE,
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
OKTÓBER 23.*
A kiállítás megtekinthetô november 5-ig.
*Tájékoztatjuk az érdeklôdôket, hogy a fenti
esemény nem része az ‘56-os évforduló
ünnepének.
Tiszteljük és egyetértünk a forradalom
eszméivel, ám a programok és a kiállítás
a Forgács Társaság hivatalos
megemlékezésektôl független rendezvényei.

ELÕADÁS
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.
Október 22. péntek 18 óra
AZ 1956-OS FORRADALOM
A TÖRTÉNELMI TÉNYEK
TÜKRÉBEN
Bank Barbara történész elõadása
Október 29. péntek 18 óra
MEGHALADHATÓ-E TRIANON
Dr. Morován Zsolt elõadása

Leányfalu, Ravasz László Könyvtár

Október 30-án, szombaton
10-12 óráig
a Püspökmajor Lakótelepi
Klubban
egészségmérés lesz,
melynek segítségével szervezetünk
általános antioxidáns szintjérõl
tájékozódhatunk, azaz ellenõrizhetjük,
hogy megfelelõ antioxidáns
tartalmú tápanyagokat fogyasztunk-e.
Az antioxidáns olyan anyag,
amely megvédi szervezetünket
az oxidációtól.
Egyszerûsítve: egy antioxidáns
eltávolít egy szabadgyököt, ezáltal
betegségek kialakulását akadályozza
meg,
amelyet a szabadgyök jelenléte
indított volna el.
A mérés ára: 2000 Ft.
Bejelentkezés: 06-20-777-5256

GYEREKPROGRAMOK
Walkway Palacsintázó
Bogdányi u. 15/2.
TOY STORY JÁTSZÓSAROK
Októberben minden nap Toy Story
játszósarok várja a gyerekeket: társasjáték, plüssök, kártya, kirakó,
színezõk gondoskodnak a szórakozásról.
Walkway Palacsintázó
Bogdányi u. 15/2.
TÛZZOMÁNC KÉSZÍTÉS
Október 24-én, vasárnap 12-17
óra között tûzzománcozással várunk
kicsiket és nagyokat, akik szeretnének
egyedi nyakláncot, karkötõt készíteni.
Részvételi szándékát kérjük jelezze,
részvételi díj 500 Ft/tárgy.

Október 25. hétfõ, 17-19 óráig
GRAFOLÓGIA ÉS ÖNISMERET
A fenti címmmel tart elõadást Pálmai
Anna az Interaktív Grafológusképzõ- és
Grafomédia Intézet igazgatója, a
Magyar Irástanulmányi Társaság elnöke
(www.grafomedia.hu,
Pálmai Anna, mb: 30-922-29-48)
Leányfalun, a Ravasz László
Könyvtárban. A részvétel díjmentes,
szeretettel várnak minden
érdeklõdõt.

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A
AZ EZOTÉRIA
NAPJAINKBAN
Október 27. szerda, 18 óra
PITAGORASZI NUMEROLÓGIA –
életünk a számok tükrében

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre

06-26/311 111

Pilisszentlászló Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

KÖNYVELÕ
munkakör betöltésére,
határozatlan idõtartamra,
teljes munkaidõben.
A munkavégzés helye:
2009 Pilisszentlászló,
Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. november 2.
További információk:
www.pilisszentlaszlo.hu
26/338-782

Kedvezményes árak, transzferdíjak

VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft
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SPORT

Újra testépítõ verseny
Szentendrén
Október 10-én rendezték meg
immár harmadik alkalommal a
Dunakanyar Kupa utánpótlás és
versenyzõ kategóriás testépítõ
versenyt. A rendezvénynek idén is
a Pest Megyei Könyvtár adott
otthont, melyért a szervezõ Piramis Sportegyesület és a Szentendre Városi Sportegyesület ezúton is köszönetet mond.
A versenyen elõször az utánpótlás
kategóriájú versenyzõ fiúk és
lányok sorakoztak a népes számú
nézõk és az IFBB hivatalos bírói
elé. Õket a nõi modell és fitness
forma versenyzõk követték, majd
a versenyzõ kategóriás fiúk mutathatták be gyakorlataikat. A
versenyszámok szünetében a Fitness Vital gyermek táncosai, valamint Kormány Mihály és Dobos
Tamás testépítõk tartottak bemutatót.
A Piramis Sportegyesület nemrég
alakult testépítõ szakosztályának
versenyzõi nagyon szépen szerepeltek és az alábbi eredményeket
érték el:

tató KFT., Fitness Vital, Békás Body
Shop, MERIDA Higéniai Kft.,
Szentendre VSE, Gorilla Wear.
A Piramis Fitness Klub várja
edzõtermében a mozogni, sportolni vágyókat. Információ:
www.piramisfitness.hu, 20-4443160.
Utánpótlás kategória: Mezei
Luca bronz minõsítés, Fekete
Attila bronz minõsítés, Tóth Péter
bronz minõsítés
Nõi modell kategória: Orosháziné Daróczi Csilla VI. hely
Nõi fitness forma kategória: Némethi Viktória III. hely
A verseny szervezõi ezúton is
köszönik mindenkinek a segítségét
aki hozzájárult a sikeres szervezéshez. A verseny támogatói voltak: Power Track, Digitális 2005
Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.,
Piramiss Fitness Klub, Kettlebell
RKC Hungary, Shel-Fex 2003
Építõipari Kft., Olimp Sport Nutrition, Copy Endre, Pest Megyei
Könyvtár, SzentendRe-Gym, Weider
Global Line, Szabó és Fia Szolgál-

Ovi olimpia 2010
Eltelt egy év, és ismét megrendezte a már városi hagyománnyá
vált versenyét a Piramis Sportegyesület. A rendezvénynek idén
is az Izbégi Iskola tornaterme
adott otthont.

Gyermek, serdülõ, ifjúsági,
kadet, junior és U21
nemzetközi bajnokság

A szép számban összegyûlt óvodások és szüleik a Himnusz hangjait majd Kun Csaba alpolgármester lelkesítõ szavait követõen
elõször óvodák versenyzõi sorváltó versenyben mérkõzhettek
meg a vándor kupa egyéves birtoklási jogáért. A izgalmas selejtezõt követõen a döntõbe jutott
három óvoda fej-fej mellett haladva hatalmasat mérkõzött egymással, a verseny végül csak az utolsó versenyszámban dõlt el:

Az óvodai váltót és eredményhirdetést követõen minden résztvevõ
kapott egy pontgyûjtõ lapocskát,
majd a kijelölt „állomásokon” a
feladatot végrehajtva, az eredménytõl függõen, különbözõ matricát ragasztottak be a versenybírók. A verseny végén az elért
eredmény alapján különbözõ kis
díjakat lehetett átvenni. Az ovisok
feladata volt: tájfutás, akadálypálya teljesítése, ügyességi
feladatok végrehajtása, rendõrségi közlekedési feladatok teljesítése és ismerkedés a kutyatartás szabályaival.
A szervezõk ezúton mondanak
köszönetet Szentendre Város
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A Piramis Sportegyesület várja
ovitorna, aerobik és karate szakosztályaiba az érdeklõdõ gyermekeket és felnõtteket. Edzések:
Piramis Fitness Klub (Szentendre
Dózsa György út 8. HEMO). www.
piramisfitnessklub.hu, 20-4443160.

Tatami Team Kupa

Eredmények
I. Hétszínvirág óvoda 1. csapata;
II. Református óvoda; III. Hold
utcai óvoda; IV. Vasvári u. óvoda;
V. Szivárvány óvoda; VI. Hétszínvirág óvoda 2. csapata
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Polgármesteri Hivatalának a rendezvény támogatásáért, a Walkway Palacsintázónak a díj felajánlásért, a Szentendrei Rendõrkapitányságnak, a tájfutóknak és
a Svájci Fehér Juhászkutya fajtamentõknek segítségükért.

Október16-án rendezték meg az
idei Tatami Team Kupát, melyen
városunkat a Piramis Sportegyesület és a SZESE november
6-i Wado Európa Bajnokságra
készülõ karatékái képviselték. A
színvonalas megmérettetésen versenyzõink szépen helyt álltak, és
az alábbi eredményeket érték el:

Tóth Péter

Herczeg Balázs

I. hely Tóth Péter (Piramis SE);
II. hely Herczeg Balázs (Piramis
SE); III. hely Juhász Tamás Máté
(Piramis SE) és Elõd Máté
(SZESE)
A Piramis Sportegyesület várja
ovitorna, aerobik és karate szakosztályaiba az érdeklõdõ gyermekeket és felnõtteket.
Edzések: Piramis Fitness Klub
(Szentendre, Dózsa György út 8.
HEMO).
www. piramisfitnessklub.hu,
20-444-3160

