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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 mell.

ORVOSI ÜGYELET 
Bükkös-part 27. (26) 312 650 
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken 17-tõl
hétfõ reggel 7-ig. 

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Ügyelet: este 20 órától reggel 
7.30-ig. Ügyeleti díj 360 Ft
Minden hétfõn Andrea Patika
Püspökmajor (Uszoda), Kálvária
u. 26. Tel.310-828
Minden kedden Városi
Gyógyszertár, Kanonok u. 3.
Tel. 310-487
Minden szerdán Pismány
Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
Tel. 505-779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy. u.
20.     Tel. 500-398
Minden pénteken Napvirág
csepp Gyógyszertár, Attila u.
23. Tel. 319-354
November 1. hétfõn az
Andrea Patika 8-16 óráig nyitva,
utána ügyeletes kedd reggel 8
óráig. A többi gyógyszertár
zárva
Szombat-vasárnapi ügyelet
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig NYITVA
ügyelet:16-órától reggel 8-ig
nov. 6-7. Városi Gyógyszertár
nov. 13-14. Pannónia Patika
nov. 20-21. Szent Endre
Gyógyszertár
nov. 27-28. Napvirág csepp
Gyógyszertár
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

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 
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Kerti zöldhulladék-
begyûjtés

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)

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)

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 ház-
tartási-, vagy egyéb hulladékot találnak, azt nem
szállítják el.
A kerti zöldhulladék hulladékudvarunkba ingyene-
sen behozható. 

További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

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

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

FELADATOK:
• Cég meglévõ és új partnereivel

való kapcsolattartás a
vevõközpontúság figyelem-
bevételével

• Megrendelések, ajánlatok, pro-
jektek feldolgozása azok
megválaszolása

• Értékesítési vezetõ közvetlen
beosztottjaként a beszerzéssel,
értékesítéssel és szállítmány-
ozással kapcsolatos feladatok
elvégzése; elemzések, kimu-
tatások készítése

• Aktív részvétel az értékesítés-
ben, vevõszolgálati vezetõk
munkájának támogatása

ELVÁRÁSOK:
• Jó szervezõ és áttekintõ

készség
• Mûszaki végzettség
• Német és/vagy angol nyelv

aktív ismerete
• Számítógépes ismeretek
• Önálló, precíz munkavégzés

ELÕNY:
• Hasonló területen szerzett

tapasztalat
• Valamely vállalat irányítási

rendszer ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, nemzetközi

munkakörnyezet
• Fejlõdési lehetõség
• Versenyképes bér és juttatások

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

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz
közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére

Cím HRSZ m2 Bruttó ár leírás

Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 

enyhén lejtõs.
Cseresznyés u. teteje 9188/2 1127 13.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a 

beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7275/9 7084 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról 
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7298 1336 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ Aszfalt útról 
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Barackos út-Vörösgyûrû sarok 7299 1898 11.500 Ft/m2 Üdülõ övezet 10% -a beépíthetõ. Aszfalt útról 
megközelíthetõ. Össz. közmû beköthetõ.

Tegez u.- Vesszõ u. 6723 4549 10.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Tegez u. 6722 4017 10.500 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a 
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Tegez-Táltos u. 6758 2165 11.000 Ft/m22 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a 
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek 
enyhén lejtõs.

Táltos u. 6757 1763 11.000 Ft/m2 Az ingatlan belterületen fekszik, üdülõ övezet 10%-a
beépíthetõ. Víz, villany, gáz beköthetõ. A telek
enyhén lejtõs.

Barackos út 6995 7146 11.730 Ft/m2 Belterületi üdülõtelek. Pismányban a Tegez u. és a
Barackos út találkozásánál. Örök panorámás.

Nyerges u. és Táltos u. találk. 6996 1515 11.270 Ft/m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek.

Barackos u. és Tegez u. találk. 6698 6258 10.350 Ft/m2 Nyerges utcától déli irányban, enyhén lejtõs területen
található. Legnagyobb beépíthetõség 10%. Közmûvek
a Tegez utcáról és a Nyerges utcáról is beköthetõek

Fõ tér 14. 2333/2/ 85,24 25.500e Ft Az ingatlan Szentendre legfrekventáltabb részén a 
B/1 mûemlékvédelmi belvárosban helyezkedik el, közel 

a Duna-parthoz. Az ingatlan bejárata a Janicsár u. 
felõl van, tömegközlekedéssel és személygépkocsival
is könnyen megközelíthetõ.

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 telefonszá-
mon kaphatnak.

Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja:  2010. november 9.
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Az alpolgármester 
programja

Október 29. (péntek)

09.00 Megbeszélés Pap-sziget ügy-
ben

12.00 KMRFT ülés

November 1. (hétfõ)

Munkaszüneti nap

November 2. (kedd)

09.00 Vezetõi megbeszélés
13.00 Tûzoltóság parancsnokával

egyeztetés
14.00 VSZ Zrt. ügyvezetõjével

megbeszélés
16.00 DPÖTKT irodavezetõjével

egyeztetés
17.00 Szentendrei Kulturális Központ

ügyvezetõjével megbeszélés

November 3. (szerda)

09.00 Projektekrõl megbeszélés

November 4. (csütörtök)

10.00 HVB ülés
11.00 Tahi útátadás
15.00 Pro Szentendre tulajdonosi

bizottsági ülés
17.00 Dr. Sipos József kiállításának

megnyitója

Köszönjük!

Az elmúlt idõszakban megtörtént a Dunakanyari
Kistérségi Szociális Intézmény (volt Gondozási
Központ) akadálymentesítése. A felújítás alatt a
folyamatos és zökkenõmentes ellátás biztosítása
érdekében a Barcsay Jenõ Általános Iskolában kap-
tunk helyet, amelyet ezúton is köszönünk. Támo-
gatóink voltak még a visszaköltözés után a Vö-
röskereszt önkéntes segítõi, a Vasvári Patika, vala-
mint a Telmex Zrt., akik az orvosi szobánk bútorza-
tát egészítették ki.
Köszönjük a segítségüket!

KECSKÉSNÉ SIPOS ANDREA
intézményvezetõ

Közmeghallgatás

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 

november 23-án, 
kedden 17 órai

kezdettel 
közmeghallgatást tart 

a Városháza dísztermében. 

A nyilvános testületi ülés keretében
lehetõségük van a jelenlévõ
képviselõkhöz a megjelent 

várostársaknak kérdést feltenni,
javaslattal élni.

Minden érdeklõdõ megjelenésére 
és részvételére számítok.

DR. DIETZ FERENC
polgármester

EGÉSZSÉGNAP
A SZENTENDREI KULTURÁLIS

KÖZPONT KFT. 
ÉS AZ EGÉSZSÉGES VÁROSÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY 

NOVEMBER 27-ÉN, SZOMBATON 
9-14 ÓRA KÖZÖTT

EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZ 

a Dunaparti Mûvelõdési Házban
(Szentendre, Dunakorzó 11/A)

A vizsgálatok és a szûrések mellett 
várjuk azok jelentkezését, akik az

egészséges életmóddal kapcsolatos 
termékeiket akarják népszerûsíteni, eladni. 

Az asztal ára 3000 Ft. 

Jelentkezni lehet a kulturális központ 
telefonszámán: (26) 312 657.

HÁZHOZ JÖN 
AZ EGÉSZSÉGMÉRÉS

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 

Megemlékezés a Városházán
Az 1956-os forradalomra emlékeztek a szentendrei önkormányzati
iskolák tanulói október 22-én a Városháza ’56-os emlékmûve elõtt. Az
ünnepségen a gyerekek mécseseket helyeztek az alkotás elé, így
emlékezve a forradalom eseményeire és áldozataira.

Várjuk a véleményeket!
Szentendre Város Környezetvédelmi Programja 2010-2013, valamint 
a fenntarthatóság lokális programja „Szentendre Local Agenda 21”
olyan alapdokumentumok, amelyek meghatározóak városunk
életében. A programok munkaköri anyaga városunk honlapján
(www.szentendre.hu) érhetõ el. A programok végleges megalkotásával
kapcsolatos véleményeket november 9-ig az Ügyfélszolgálaton vagy a
javaslatok@ph.szentendre.hu e-mail címen gyûjtjük.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

TALLÓZÓ

Szentendre, a fejlõdõ város
Újabb egészségügyi szaklapban, a Kórház magazin októberi számában
jelent meg cikk településünk életérõl. Az interjúban Dr. Dietz Ferenc
polgármestert a folyamatban lévõ pályázatokról és az új lehetõségekrõl
kérdezték. Az egészségügy területén várható és már zajló változások is
szóba kerültek, úgy, mint a Telenorral együtt kihelyezett Medistance
készülék, amely az orvosok munkájának hatékonyságát, az idõs
betegek egészségügyi ellátottságát növeli, illetve a Szakorvosi Rendelõ
felújítása, amely projekt lezárása lehetõvé teszi a betegek szélesebb
körû helyi egészségügyi ellátását.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a Városi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság VEZÉRIGAZGATÓI ÁLLÁSHE-
LYÉNEK BETÖLTÉSÉRE.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban
november 30. 12 óráig Szentendre Város Polgár-
mesteri Hivatala központi iktatójába (2000
Szentendre, Városház tér 3.) kell benyújtani, „VSZ
Zrt. vezérigazgatói pályázata” megjelöléssel.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ a
www.szentendre.hu honlapon található.
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Halottak napja 
a köztemetõben

Hamarosan halottak napja lesz, ezzel
kapcsolatban szeretném a látogatók
figyelmét néhány dologra felhívni.
• Október 31-én és november 1-jén,
vasárnap és hétfõn gyalogosan kor-
látlanul látogatható a temetõ. A
nagykapu zárva lesz, gépjármûvek
csak rendkívüli esetben hajthatnak
be a balesetek elkerülése érdekében.
• A temetõiroda ügyeletet tart, itt
lehet érdeklõdni a lejárt sírhelyekkel
és egyéb ügyekkel kapcsolatban.
Nyilvántartásunk szerint nagyon sok
sírhely lejárt, és mivel a temetõ
betelt, némi türelmi idõ után ezeket
kénytelenek leszünk igénybe venni.
• A mozgássérültek rámpája a
parkoló felõli bejáraton vehetõ
igénybe.
• A ravatalozó háta mögött mobil
vécéket helyeztünk ki.
• A sírhelyeken elhelyezett gyertyák,
mécsesek fokozott tûzveszélyt jelen-
tenek, ezért ne tegyék száraz virá-
gok, koszorúk közelébe!
• Az ünnepek alatt szünetel a
szemétszállítás, ezért ha a kihe-
lyezett rácsos tartók megtelnek, a
nagy konténerek mellé helyezzék a
sírokról leszedett növényeket.
• Tapasztalataink szerint ebben az
idõszakban megjelennek különbözõ
„vámszedõk“ is a temetõben, akik
sírfelújítást, sírrendbetételt vállalnak.
Soha ne adjanak elõleget ezekben az
esetekben, és célszerû telephellyel
rendelkezõ sírköveseket megbízni az
ilyen jellegû munkákkal.

HAVASS IMRE
a köztemetõ vezetõje

Méltó sírhelyet õseinknek!
Október 9-én reggel zömmel
fiatalok gyülekeztek kerti szer-
számokkal, benzinmotoros fû-
nyírókkal, metszõollóval, ág-
vágóval, talicskával, hogy az
Izbégi Általános Iskola mellet-
ti régi temetõt rendbe rakják.
Õk iskolánk volt tanulói vol-
tak, s bizonyára lett volna más
elfoglaltságuk, de áldoztak
szabadidejükbõl erre a mun-
kára. Fiataloktól ez nem meg-

szokott; megérdemlik nevük említését: Appelman Petrus Jakobus,
Horváth Gábor, Kisanyik Imre, Peringer István, Takács Gergely és
Vonga Márk; Findeisz Dávidot pedig édesanyja helyettesítette.
Nagy segítséget kaptunk ehhez a munkához a VSZ Zrt-tõl; Pálinkás
Attila két emberét küldte el, valamint konténereket biztosított szá-
munkra. Ugyancsak köszönettel tartozunk Simon Zsoltnak, a Szent-
endrei Temetkezési Vállalat vezetõjének, aki szintén munkaerõvel erõ-
sítette létszámunkat. Nagy segítséget nyújtott a Skanzentõl kölcsön-
zött és munkatársuk, Majnek Ádám által mûködtetett bozótvágó is.
Jelenlegi tanítványaink – Kovács Kriszta, Krizsányi Zoltán, Szilágyi
András, Appelman Reinder – is segítették a munkát. Szülõk közül a
Bódog család töltötte itt a délelõttjét, s szinte nincs temetõtakarítás
Árva Tibor lankadatlan segítsége nélkül.
A szép idõ, a fizikai munka meghozta a résztvevõk étvágyát; a forró
tea, üdítõ, zsíros kenyér és a Heim Sütöde által felajánlott pogácsa
hamar elfogyott. Ebben a munkában – amit elkezdtünk, de még nem
fejeztünk be – segítõm volt két kolléganõm: Baranyainé Németh Szilvia
és Zakar Ágnes. 

MAJNEKNÉ HORVÁTH KATALIN a munkálatok szervezõje, történelemtanár

Halál postája
A halál egy öreghez eljövén
Megáll elõtte és mondá: „Gyere, vén!”
„Ki vagy te?” - kérdé az öreg,
Mert én tégedet nem ismerlek.
Emez felel: „A halál vagyok.”
S köpenye alól kaszája kiragyog.
Megszeppen erre és vitát kezd az õsz:
„Mégsem szép tõled, hogy így 
egyszerre jõsz!
Nem érkezett se kártya se levél,
Jöttödre nem is figyelmeztettél.”
„Micsoda? Hogy nem 
figyelmeztettelek?
Ez már hazugság tõled vén gyerek.
Mikor élted harmincon túl haladt,
Rakni kezdtem arcodra a ráncokat.
Ezt mindenki észrevette, csak te nem.
Ez volt elõ-látogató jegyem.
Késõbb, hogy ismerkedjünk kicsit
Más alakban is jelzém, hogy lesz vizit
Pomádét küldtem mégpedig eleget
Mitõl hajad folyton fehéredett
Durvábban is jelezvén hogy jövök
Megtépáztam néhányszor üstököd
Úgy hogy egész kopasz lettél bele
De te nem sokat törõdtél vele
Még durvábban jelezvén magam
Midõn tobzódtál lakomák alatt
Ettél fácánt itták tokajit
Megkocogtattam lassan a fogaid
Mitõl ezek elkezdtek hullani
Ez is jöttömet jelzi atyafi
S lásd tréfából még azt is megtevém
Hogy látatlanból a nyakadba 
ültem én
Az utcán is hordtál a hátadon
Magad is mondád hogy valami nyom
És görbülni kezdett egész alakod
No ismerj meg én voltam lovagod
Ne mondd hát nékem azt jó öreg
Hogy én tégedet nem 
figyelmeztettelek
S ha így talállak készületlenül
Te vagy az oka egyes egyedül
Hanem a vitának nincs most 
már ideje
Hanem készülj fel gyorsan, 
és gyere!”

Ismeretlen szerzõ

Voltunk,
mint 
vagytok,
lesztek,
mint
vagyunk
NOVEMBER 2.
HALOTTAK NAPJA
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VÁROS

KOLOS EMÕKE

Október 23-án, nemzeti ün-
nepünkön a köztársasági
elnök és a nemzeti erõforrás

miniszter megbízásából Halász
János parlamenti államtitkár adta
át a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tiszti- és lovagkeresztje,
valamint a Magyar Köztársaság
Arany, Ezüst és Bronz Érdem-
keresztje állami kitüntetéseket a
Néprajzi Múzeumban. A rangos
állami kitüntetések díjazottjai
között volt dr. P. Tóth Béláné, a
Szentendrei Református Gimnázi-
um nyugalmazott igazgatója is.

Hogyan érte Önt a kitüntetés
híre?
Teljesen váratlanul, még csak
nem is sejtettem semmit. Min-
denesetre nagy megtiszteltetés ez
számomra, és talán mindazok
számára is, akik részt vehettek a
Szentendrei Református Gimná-
zium létrehozásában és mûköd-
tetésében. Ez a kitüntetés a sze-
mélyes szakmai elismerésen túl
igazolja azt is, hogy amikor az
iskola indításakor a hitbeli ok-
tatás, a magyarságra nevelés és a
magas színvonalú pedagógiai
munka mellett tettük le a vok-
sunkat, gondolván, hogy az or-
szágnak ezzel tehetünk a legtöb-
bet, jól döntöttünk. És ez talán
azt is jelenti, hogy ennek az
iskolának már nemcsak a szent-
endreiek örülnek, hanem az
országban is felfigyeltek az itt
folyó munkára.

A gimnázium alapításától tíz
éven át, tavalyi nyugdíjba vo-
nulásáig Ön töltötte be az isko-
la igazgatói posztját. Hogyan
került az intézmény élére?
A rendszerváltozást követõen
minden intézmény-fenntartónak
nyilatkoznia kellett, kívánja-e
újra mûködtetni a korábban a
fennhatósága alá tartozó iskolát.
Mivel a Szentendrei Református
Egyházközségnek az államosítást
megelõzõen volt polgári iskolája,
így adódott lehetõség az újra-
kezdésre. A presbitérium – mér-
legelve a helyzetet – végül úgy
döntött, hogy ha apáink, nagy-
apáink mertek a gazdasági vi-

lágválság alatt felépíteni és
mûködtetni egy iskolát, akkor mi
miért ne tegyük ugyanezt. Engem
kértek meg, hogy pedagógusként
segítsek eligazodni az oktatási
kérdésekben. Mivel úgy véltem,
hogy a rendszerváltozás utáni
Magyarország csak az új generá-
ció minõségi oktatása, minél több
színvonalas iskola létrehozása
révén tud megújulni, így gondo-
lkodás nélkül az ügy mellé áll-
tam. Bár az ingatlan visszaszer-
zése nem volt zökkenõmentes,
végül megkaptuk az akkor még a
tûzoltóság által használt, igen
leromlott állapotú épületet, ahol
1999-ben nem egyszerû körül-
mények között, de elindulhatott a
Református Gimnázium, amely-
nek vezetését a presbitérium
felkérésére elvállaltam.

Nem ijedt meg a hatalmas
feladattól? Honnan ez az em-
beri és szakmai háttér, amivel
egy, szinte a semmibõl induló
egyházi gimnázium irányítását
el merte vállalni?
Az iskolai élet és az a körüli
teendõk megszervezése nem voltak
idegenek számomra. Tanárként
magam is pedagógus családból
származom: édesanyám latin-fran-
cia szakos tanár volt, édesapám
lelkész-teológus profeszszorként a
Teológián tanított, és ott is laktunk
ugyanabban az épületben. Különös
varázsa van annak, ha valaki a
gyermekkorát egy százfõs
diákközösségben élheti… 
Tizenhét éves voltam, amikor
édesapám váratlanul elhunyt.
Igen nehéz idõket éltünk, amit az
akkori rendszerben a származá-

sunk tovább nehezített. Az érett-
ségi évében országos második
helyezett lettem orosz nyelvbõl az
Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyen, így felvételi vizsga
nélkül bekerülhettem az ELTE
Bölcsészkarára, amit orosz-német
szakon végeztem. „Fõ foglalko-
zásban” tanultam, tettem a dol-
gomat, és az Úristen csodálatos
módon mindig eligazított. Férjem-
mel, aki jelenleg a Szentendrei
Református Egyházközség lelki-
pásztora, a teológián ismerked-
tünk meg, és 1973 nyarán össze
is házasodtunk. Több más gyü-
lekezeti szolgálat után végül
meghívásra a szentendrei közös-
séghez kerültünk, immár 28 éve.
Idõközben megszülettek gyer-
mekeink is – Béla, Zsigmond és
András.

Amikor a legkisebb gyermeke
is hároméves lett, a budapesti
Móricz Gimnáziumban Önre
váró állás helyett középiskolai
tanári diplomával egy másik
ajánlatra, egy helyi általános
iskolai alsó tagozatának okta-
tására mondott igent.
Naponta a fõvárosba ingázni a
család miatt nem akartam. Né-
hány hónap elteltével azonban
váratlanul megkerestek a Fe-
rences Gimnáziumból, ahol végül
is tíz évet dolgoztam német-orosz
szakos tanárként, a nyelvészek
szakmai vezetõjeként. Aztán a
Lónyay utcai Református Gim-
náziumban megpályáztam egy
állást. Ez a budapesti gimnázium
akkor éppen olyan életciklusú
iskola volt, mint késõbbi in-
dulásakor a Szentendrei Gim-
názium: a tanári kart újonnan
felépítõ, hasonló épületgondok-
kal, ingatlanproblémákkal, lét-
számnövekedésbõl adódó feszült-
ségekkel küzdõ iskola. „Áldott
tanulmányút” volt számomra ez a
néhány év, ahol nagyon fontos
tapasztalatokra és kapcsolatokra
tettem szert, amelyek késõbb –
amikor adódott a lehetõség a gim-
názium elindítására – hatalmas
segítséget jelentettek.

Egy országos eredményeket
felmutató négyszáz fõs gimná-
zium most már arany érdemke-

reszttel is kitüntetett nyugal-
mazott igazgatójának mivel tel-
nek a napjai?
Azon túl, hogy végre jut idõm a
szépirodalmi mûvekbõl való igazi
töltõdésre, sokkal aktívabban
tudok részt venni ennek az igazán
élõ gyülekezetnek az életében is:
a nyugdíjasoknak szervezett bib-
liaórákon, a templom körüli mun-
kákban, az egyházközségi admi-
nisztrációban. Másrészt szakértõ-
ként mûködtetési és pedagógiai
tapasztalataimmal, háttérmun-
kámmal továbbra is segítem a
fenntartó munkáját a két egy-
házközségi intézmény – a gim-
názium és az egy éve alakult
Református Óvoda – közötti peda-
gógiai-hitbeli egyensúly megte-
remtésében. Ez utóbbi intézmény-
ben egyébként egy pályázatnak
köszönhetõen tavasszal komoly
felújítási munkálatok is kezdõd-
nek majd, ahol a szervezésben
elkél a segítség. És persze, amikor
a fiainknak szükségük van rám,
és megkérnek, nekik is szívesen
segítek, ahogy annak idején
nekem is tette az édesanyám.

Tettem a dolgomat…
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át dr. P. Tóth Béláné, a Szentendrei
Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója

Nyolcadikos vagy? 
Vagy negyedikes? 

Azon gondolkodsz, hogy hol lenne
érdemes továbbtanulni? 

Az jutott eszedbe, hogy jó lenne már
ötödikben gimnazistának lenni?

Akkor gyere el november 13-án
vagy 27-én szombaton a Nyitott

kapuk napján a Szentendrei
Református Gimnáziumba, 

és nézd meg, hogy milyen 
a diákélet a mi iskolánkban!

Sok szeretettel várunk 
Benneteket 9-tõl 11 óráig
Az iskola tanárai és diákjai

A Pilisi Parkerdõ Zrt. visegrádi 
székhelyû központja

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕ
munkatársat keres

Feladatok: beérkezõ számlák, vegyes
bizonylatok teljeskörû könyvelése,

ellenõrzése, szállítói folyószámla, illetve
egyéb analitikus és fõkönyvi egyeztetések

elvégzése, közremûködés havi és éves 
zárlatokban

Feltételek: mérlegképes könyvelõi
képesítés, többéves szakmai tapasztalat 

könyvelési területen
Elõny: felsõfokú gazdasági végzettség
A jelentkezéseket fényképes szakmai

önéletrajzzal a penzugy@pprt.hu 
e-mail címre várjuk
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1956. a szabadság forradalma
Október 23-án, szombaton a Pest Megyei Könyvtár színháztermében rendezett városi ünnepségen dr. Dietz Ferenc pol-
gármester köszöntõje után dr. Turi-Kovács Béla országgyûlési képviselõ mondott beszédet. A 2010. évi városi kitüntetések
ünnepélyes átadása után a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjainak mûsora zárta a megemlékezést.
Összeállításunkban bemutatjuk az idei díjazottakat.

SZENTENDRE 1956-OS EMLÉKÉREM
ZAUER JÁNOS 

(posztumusz)

1956 október 26-án Zauer Jánost a népfrontbi-
zottság intézõ bizottságának elnökének
választották. Amikor Nagy Imre kormánya
elismerte a forradalmi szervezeteket, kiállt a
független és demokratikus Magyarország
ügye mellett, amelynek szép bizonyítéka a
fennmaradt, Szentendre népéhez intézett fel-
hívás. 1957 februárjában letartóztatták. Az
ügyész halálbüntetést kért rá, végül 5 év
börtönbüntetésre, teljes vagyonelkobzásra
ítélték. Fellebbezéseire a Legfelsõbb Bíróság
enyhítette az ítéletet, 1959. februárjában
szabadult. Ezt követõen alkalmi kõmûves
segédmunkásként élt. (A díjat fia, Zauer
Nándor vette át. )

SZENTENDRE VÁROS 
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ

SZÛCS IMRÉNÉ köztisztviselõ

1982-tõl dolgozik a Polgármesteri Hivatalban,
elõször adminisztrátorként, majd az Állam-
igazgatási Fõiskola elvégzése után referens-
ként. Fõ szakterülete az önkormányzati és
szervezési munka, 1997-ben nevezték ki az
Önkormányzati és Szervezési Iroda ve-
zetõjének. Az õ vezetése alatt alakult ki egy
olyan szakmailag felkészült tehetséges csa-
pat, akik a mindenkori testületet, a tiszt-
ségviselõket segítik. 

SZENTENDRE VÁROS
KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJ

„EZÜSTFÉNY” EGYÜTTES

2005 tavaszán nyugdíjasok alapították meg
az Ezüstfény Együttest Déri György, nyugal-
mazott ének-zene szakos tanár vezetésével. A
kórus 30 fõbõl áll, a közremûködõ zenekar lét-
száma 10 fõ. Számtalan sikeres fellépésük
volt Szentendrén, a kistérségi településeken,
Budapesten, vidéki városokban és Zilahon, a
testvérvárosunkban is. A helyõrségi klub köz-
kedvelt programja az „5 órai tea délutánok”.
Az együttes már több elismerésben, feszti-
váldíjban is részesült. (A díjat Horváth Jó-
zsefné kórustag vette át.)

SZENTENDRE VÁROS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ
DR. MÉSZÁROS BÉLA 

fül-orr-gégész orvos

A SOTE Általános Orvostudományi Karán 1979-
ben szerzett diplomát. A Rókus Kórházban
szerezte meg elsõ szakvizsgáját fül-orr-gége,
majd 2001-ben foniátria szakon. 2007-tõl
munkahelye a Honvédelmi Minisztérium Állami
Egészségügyi Központ. A Szentendrei Egész-
ségügyi Intézmény fül-orr-gégészeti heti két
alkalommal gyógyít. Ezek mellett az „Erdély és
a Szent Rókus Kórház betegeiért és orvosainak
továbbképzéséért Alapítvány”, valamint a
„Garat Alapítvány” munkájában kuratóriumi
tagként vesz részt. 1993-ban és 2005-ben
Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült. 

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI 
ÉS SPORT DÍJ

GRÓZ JÁNOS
kézilabda edzõ

1997-ben alapító tagja volt a Szentendrei Nõi
Kézilabda Egyletnek, 1998. óta elnöke, edzõje
és szponzora is egyszemélyben. 2007-ben Pest
megye válogatottjának edzõje lett. Nagy
figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére, a
játékosok technikai tudásának fejlesztésére.
2007-tõl a strandkézilabdában az általa
vezetett csapatok minden utánpótlás kor-
osztályban magyar bajnokok voltak.
Ugyanebben az évben õ lett a Magyar
Strandkézilabda Ifi Válogatott szövetségi
kapitánya. 2009-ben kinevezték a Magyar
Felnõtt Strandkézilabda válogatott edzõjének. 

SZENTENDRE VÁROS TISZTES
IPAROSA DÍJ

VARGA GYULÁNÉ 
cukrászmester

Varga Gyulánét, akit városszerte Lolaként
ismernek, 1954-ben nyitotta meg cuk-
rászmûhelyét, mely évtizedekig a Görög
utcában volt, majd a Dumtsa Jenõ utcában
nyílt meg újra, ma is ott üzemel. A „Lola”
néven ismert cukrászda az egész kistérség-
ben kedvelt hely. Ma már nem õ vezeti az
üzletét, de évtizedek múlva is fogalom a
neve, készítményeik minõsége a mai napig is
garancia. 
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SZENTENDRE VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ

BÓNYAI PÉTER
a Szentendrei Polgárõrség titkára

2002 óta tagja a Polgárõrség Szentendre
Egyesületnek, de civilként már az akkori
augusztusi árvíznél segítette a védekezési
munkálatokat. Polgárõrként szinte minden
képzésben részt vett: járõr, járõrvezetõ, szol-
gálatszervezõ, majd állandó ügyeletes lett,
jelenleg az egyesület titkára. Fontos szerepe
van az új belépõk felkészítésében, a szolgálat
szervezésében, a rendõrséggel való kapcsolat-
tartásban is. Fiatal kora ellenére nagyon
hasznos tagja a polgárõrségnek.

SZENTENDRE VÁROS CIVIL
SZERVEZETE DÍJ

TIZENEGYLET IFJÚSÁGI
EGYESÜLET

1999-ben alakult szentendrei fiatalok kez-
deményezésére. Fõ céljuk az ifjúsági és fiatal fel-
nõtt korosztály Dunakanyar-térségi támo-
gatása, regionális ifjúsági célkitûzések meg-
valósítása, tanácsadással, információk átadásá-
val segítve a korosztály helyi érdekeinek
feltárását, képviseletét. Az egyesület szakmai
konferenciákat szervezett oktatáspolitikai
kérdésekrõl, foglalkoztak a drogkérdéssel szak-
értõk bevonásával. A Dunaparti Mûvelõdési
Házban évek óta sikeresen mûködtetik az
Elevenpontot, mely közösségi térként, ifjúsági
klubként mûködik. Két éve itt hozták létre az
ElevenKertet, melynek keretében könnyûzenei,
képzõmûvészeti, irodalmi, színházi és sportren-
dezvényeket szerveznek. 

„TALENTUM” SZENTENDRE
JÖVÕJÉÉRT ÖSZTÖNDÍJ
TÓTH EMESE SZILVIA

BÁLINT ANDREA ILDIKÓ

Tóth Emese Szilvia a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumban a 10. évfo-
lyamon tanul. A 2009/2010-ben valamennyi
tantárgyból jeles minõsítést kapott. A Szent-
endrei Nõi Kézilabda Egylet igazolt játékosa,
serdülõ, ifjúsági és felnõtt korosztályokban is
játszik, szép eredményeket ért el a strandkézi-
labdában is. 
Bálint Andrea Ildikó az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola Óvodapedagógiai Szakán tanul 2009-
tõl, a tanulmányi átlaga 4,76 lett. Általános
iskolás évei alatt tagja volt az 1997-ben alakult
Szentendre Táncegyüttes gyerek csoportjának.
Diplomaszerzés után szeretné elvégezni a Népi
gyermekjáték, Néptáncpedagógus, Hagyo-
mányismeret oktató szakképzettséget is. 
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Az izbégi iskola pedagógiai díja
Az Izbégi Általános Iskola igazgatónõje, Stomp Ferencné szívébõl jött a
gondolat, hogy a tantestület egy tagját, aki már legalább 10 éve az
iskola pedagógusa, munkája kiemelkedõ és elnyeri négy fórum – a tan-
testület, az iskolavezetés, a szülõi közösség és a diákönkormányzat –
támogatását, jutalmazzuk meg minden tanévben pedagógiai díjjal. A
díj magában foglal egy csodaszép képzõmûvészeti mûalkotást és egy
havi fizetést. A mûalkotás Páljános Ervin szobrászmûvész bronz-
szobra, mely egy óvó-védõ kézben megbúvó kicsi angyalgyermeket
ábrázol.

A 2010. évi Pedagógiai Díjat Nagy
Dezsõ tanár érdemelte ki, aki ki-
emelkedõ szakmai és nevelõmunkája
mellett pályázatíró tevékenységével
több millió forinttal járult hozzá
iskolánk eszközkészletének fejlesz-
téséhez, valamint az országos, me-
gyei, területi és városi  sportversenye-
ken átlagon felüli eredményeket ért el
tanítványaival. Gratulálunk a tanár
úr eddigi munkájához, és még sok
sikeres évet kívánunk neki tanít-
ványai körében!
Ezúton köszönjük a Pap Kõfaragó és
Kõszobrász Mûhely nagylelkû segít-
ségét a szobor elkészítésében.

JANCSÓ KATALIN munkaközösség vezetõ

Domo különdíjat nyert
A Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága, a Magyar
Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete és a
Mikszáth Társaság novellaíró pályázat különdíját
nyert el a 16 éves szentendrei Krizbai Domokos (Domo)
A világ  olyan, amilyennek látni szeretnéd címû novel-
lájával.

Iskola-rendõr program
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság elrendelte, hogy minden általános
iskola elé járõrt küldjenek ki a helyi kapitányságról, akik felügyelik 
a közlekedési szabályok betartását a reggeli és délutáni órákban a
balesetek megelõzése érdekében. 
Szeptember elején, a tanítás elsõ napjával indult a program, és a
hónap végéig tartott a szentendrei és környékbeli általános iskolára
kiterjedõen. Az iskola-rendõr programról a visszajelzések egyér-
telmûen pozitívak voltak, mivel közlekedési balesetek nem történtek,
és jelentõsen visszaszorultak az iskola körüli bûncselekmények,
például drogok árulása. A program keretében a rendõrség bûn-
megelõzési órákat is fog tartani az iskolákban.

BALÁZS LUCA

Köszönjük!
A borongós õszi idõjárás és a szeptemberi iskolakezdés hangulatát egy örömteli esemény

oldotta a Barcsay Jenõ Általános Iskolában. 
A Német Kisebbségi Önkormányzat és Jámbor Ferenc 200 000 Ft-tal támogatta

intézményünket. A felajánlott összegbõl az iskolánkban folyó angol és német idegen nyelv
oktatását kívánjuk hatékonyabbá és színvonalasabbá tenni. Reméljük, hogy a megvásárolt

laptop, CD-s magnók és nyelvkönyvek segítségével a nyelvórák még élvezetesebbé és
színesebbé válhatnak a gyerekek számára. 

Ezúton köszönjük a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a hozzájárulást. 

A Barcsay Iskola nyelvtanárai és diákjai

Nagy Dezsõ



RAPPAI ZSUZSA

Ezt a díjat minden évben olyan
szentendreieknek itélik oda, akik
kiemelkedõen sokat tesznek Szent-
endréért. Életed minden mozzana-
ta tényleg errõl a városról szól. 
Tõsgyökeres szentendrei vagyok,
születésem óta itt élek. Szüleim
1944-ben költöztek ki ide, mert
édesapám itt kapott kántortanítói
állást. Idõközben elvégezte a Zene-
akadémián a középiskolai ének-
tanár és karvezetõ szakot. A háború
után a zeneiskolában tanított, és
Pest megye ének szakfelügyelõje
lett. A Templomdombon abban a
házban laktunk, ahol ma a Czóbel
Múzeum van. Nálunk a zene mindig
nagyon fontos volt. Mindenki zenélt
a családban, gyakorta volt otthon
házi kamarazenei koncert. Bátyám,
Kovács Lóránt fuvolamûvész. A
Móricz gimnáziumban érettségiz-
tem, majd a Zeneakadémia karnagy
szakát végeztem el. 

A Zeneakadémia nemcsak dip-
lomát, hanem férjet is adott..
Tényleg. Itt ismerkedtem meg Pé-
terrel, aki évfolyamtársam volt.
1967-ben összeházasodtunk, s rö-
videsen három gyerekünk született.
Kezdetben a Bajcsy-Zsilinszky úti
általános iskolában tanítottam,
akkor csak itt volt a városban zene-
tagozat. A gyerekek miatt azonban
átmentem a Móriczba félállásban
tanítani. 1994-ig dolgoztam itt. 

Egy muzsikus családban a gye-
rekek óhatatlanul a zenében él-
nek. A gyerekeidbõl is zenész lett?
Mindegyikük tanult zenét. Azonban
csak Kati lányunk lett muzsikus:
énektanár, énekes szólista. Nagyon
büszkék vagyunk rá, mert a most
zajló X-Faktor címû televíziós ve-
télkedõben kirobbanó sikerrel sze-
repelt, és bekerült a döntõbe. 

A Musica Beata kórus, amelyet
hatvan évvel ezelõtt édesapád
alapított, 1991-ben szintén Pro
Urbe-díjat kapott. Mióta veszel
részt a kórus életében?
Már középiskolás koromban énekel-
tem benne, és 1965-1966-tól segí-
tettem a vezénylésben. Az akadé-
mián tanultam meg a szakma alap-
jait, a kórusban viszont a gyakorla-

tot szereztem meg. A nyolcvanas
évek óta az apuval közösen ve-
zettük a kórust. 1992-tõl, az õ
halála óta pedig én vagyok a kórus
karnagya.

A kórus elnevezése egyházi
programot feltételez. A mûsorok
hallatán azonban rögtön kiderül,
hogy nem az. Miért választottá-
tok ezt a nevet valaha?
Eredetlleg Városi kórus volt a neve,
csak a rendszerváltáskor vettük fel
a Musica Beata, azaz Boldogító mu-
zsika nevet. Vegyes profilú kórus a
miénk, hiszen énekelünk templom-
ban, de önkormányzati vagy állami
ünnepségeken is. Egyházi és világi
mûvek egyaránt szerepelnek a re-
pertoárunkon. Fõleg a régi korok
mûveit adjuk elõ, a huszadik szá-
zad közepe jelenti az idõhatárt.
Nem elsõsorban ízlésbeli okok
miatt, hanem mert a kortárs zene
elõadása igen nehéz. 

Hány tagú a Musica Beata?
55-60 tagja van a kórusnak. 16-tól
78 évesig minden korosztály kép-
viselteti magát benne. Az énekesek
többsége Szentendrén él, de a kör-
nyezõ településekrõl, Pomázról,
Budakalászról, Békásmegyerrõl,
Leányfaluról, Tahitótfaluról és Vác-
ról is sokan jönnek a heti egyszeri
kóruspróbára. A tagok javarészt
hallás után tanulják meg a dara-
bokat – nem mindenki profi kotta-
olvasó. Az a lelkesedés, amivel õk
énekelnek, sokkal fontosabb, mint
egy vegytiszta hangzás.

Mibõl tartjátok fenn a kórust?
Amatõr együttes vagyunk, ingyen
lépünk fel, nincs bevételünk. A vá-
rostól sok támogatást kapunk. A

Dunaparti Mûvelõdési
Házban tartjuk a pró-
bákat.  Õk is sokat segí-
tenek, a próbahelység biz-
tosítása, a kották meg-
szerzése és a plakátok
nyomtatása révén. 1990-
ben létrehoztunk egy ala-
pítványt is a kórus támo-
gatására, az utazások, a
kották, a vendégkórusok
meghívása költségeinek
fedezésére. 

Ebben az elanyagia-
sodott világban nem tûnik vonzó-
nak az amatõr lét. Mi hajtja mégis
ezeket az embereket, hogy munka
után próbára járjanak, és hon-
orárium nélkül fellépjenek?
Zeneszeretõ emberek, akik szabad
idejüket, s nem ritkán pénzüket is
erre áldozzák. Ott vannak a próbá-
kon, mert jól érzik magukat együtt,
és örülnek, hogy énekelhetnek.
Hetekre feltöltõdnek azzal, ha egy
fellépés jól sikerült, ha valami szép
született. Ennek nagy varázsa van.
A vonzerõ bizonyítéka, hogy sok új
tagunk van. 

Hány fellépése van a kórusnak?
Évi nyolc-tíz. Szentendrén a hagyo-
mányos virágvasárnapi koncert a
református templomban, a karácso-
nyi a Péter-Pál templomban, de
gyakran énekelünk a városi ren-
dezvényeken is. 

A jubileumi év felveti a Hogyan
tovább? kérdését is.
Úgy érzem, elõbb-utóbb át kell ad-
nom a vezetést. Nehezemre esik a
sok szervezési teendõ. A másik
probléma az, hogy én már fõleg
lendületbõl dolgozom, és frissítésre,
újításra mindig szükség van az új
darabok kiválasztásakor. Szeren-
csére 2007 óta van egy kitûnõ
segédkarnagyunk is, Bokorné Forró
Ágnes.

Hatvan év, egy emberöltõnyi
idõ számvetésre késztet. Milyen-
nek ítéled meg ezt a hat évti-
zedet?
Sok szép élményt, sikert adott
mindannyiunknak. Megszámlálha-
tatlan fellépést itthon és külföldön
egyaránt. Közeli szép emlék a tava-
lyi nagy sikerû szentendrei Mozart

Rekviem, meg az adventi koncert a
bécsi Városházán. De emlékezetes
maradt a pár éve a Budapesti Ta-
vaszi Fesztiválon a Szentendrei
Kamarazenekarral közös fellépés a
Terézvárosi templomban. 

Jubileumi koncertet tartotok
november hatodikán, szombaton
délután 5 órakor a Városháza
dísztermében. Milyen program-
mal?
Mozart Ave Verum Corpusát adjuk
elõ az alapító Kovács Lajos tisz-
teletére. Ezután Bartók, Bárdos és
Karai mûvei hangzanak el. Lesz egy
vendégkórus is, a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok kórusa, Szatmári Imre
vezetésével, õ valaha kórustagunk
volt. A mûsor zárószámát a két kó-
rus közösen adja elõ. Ezzel a kon-
certtel azonban nem ér véget az idei
fellépések sora. December 19-én
tartjuk szokásos karácsonyi kon-
certünket a Péter-Pál templomban.

PORTRÉ
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A SZENTENDREI 
MUSICA BEATA KÓRUS

60 éves jubileumi
hangversenye
november 6-án, szombaton

17 órakor
A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN

Vendég együttes:
A KISKUNFÉLEGYHÁZI ZENEBARÁTOK

KÓRUSA

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

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

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

Boldogító muzsika
Wolfné Kovács Zsuzsát, a Musica Beata vezetõ karnagyát Szentendre város Pro Urbe-díjával
tüntették ki a közelmúltban. 

Wolfné Kovács Zsuzsa
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PROGRAM

10.00 DR. DIETZ FERENC polgármester
köszöntõje
10.10 DARKÓ JENÕ, a PMMI címzetes múze-
umigazgatójának bevezetõje
10.20 DÓKA KLÁRA (Magyar Országos
Levéltár):  Szentendre írásos emlékei – levéltári
források és azok kutatásának tapasztalatai
10. 40 MOLNÁR ANTAL (MTA Történet-
tudományi Intézet): A szerb ortodox egyház a
török korban
11.00 FODOR PÁL (MTA Történettudományi
Intézet): A hódoltság korának török forrásai 
11.20 SOÓS ISTVÁN (MTA
Történettudományi Intézet): Szentendre
történetének 17–18. századi forrásai
11.40 VUKOVITS KOSZTA (Szerb Egyházi
Múzeum): Szentendre helye a szerb
nemzettudatban és emlékezetben
Vita, kávészünet
12.20 KOVÁCS ÉVA (MTA Szociológiai
Kutatóintézet): Társadalmi traumák a helyi
emlékezetben és a helytörténetírásban
12.40 FRAZON ZSÓFIA (Néprajzi Múzeum):

Szeretem, nem szeretem – szubjektív szövegek
és  kortárs etnográfia
13.00 APOR PÉTER (Közép-Európa Egyetem):
Az emlékezet mítosza
Vita
13.45 – 14.50 Ebédszünet *

14.50 SZÁVA BORBÁLA (PMMI):
Esettanulmány egy szentendrei életútinterjú
kapcsán
15.10 KENDE TAMÁS (PMMI): Dezsõfi Ferenc
szentendrei polgármester emlékezete és emlékei
15.30 G. SIN EDIT: A visszaemlékezõ Dezsõfi
15.50 MÁTÉ GYÖRGY: A helytörténet
mûvelése az 1970-es években Szentendrén
Vita
Kávészünet
16.30 DARKÓ JENÕ (PMMI):
Forrásadottságok és történetírói problémák
Szentendre középkori településtörténetében
16.50 TÓTH ANTAL (Magyar Nemzeti
Galéria): Õstémák a szentendrei festészetben
17.10 ERDÕSI PÉTER (PMMI): Városábrá-
zolás és múltkép Szentendre leírásaiban
17.30 Záróvita, a konferencia összegzése.

Megemlékezés a Ferencesben

A Ferences Gimnázium idén ünnepli fennállásának hatvanadik
évfordulóját, ezért ebbõl az alkalomból dr. Dietz Ferenc pol-
gármester, iskolánk öregdiákja köszöntötte az egybegyûlteket.

Az ünnepi mûsorban Tamási Vanda és Sergõ Sára énekeltek, majd
Kálmán Peregrin atya, a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhely
vezetõje idézte fel az ötvenes évek történelmi, politikai légkörét: az
államosítást, az egyházüldözést, a szentendrei gimnázium indulását. 
Idén Udvardy Frigyes, 1957-ben végzett öregdiák emlékezett a for-
radalomra, a megtorlásra, az itt töltött diákévekre. Így idézte fel a
Parlament elõtti sortüzet: „Az Országház elõtt szovjet tankok álltak. A
fegyverek csöve felénk nézett. A szovjet katonák mozdulatlanul néztek
minket. Egyszer csak egy fiatalember kivált sorainkból és odaszaladt 
a szovjet katonákhoz, kezében magyar lobogót vitt és azt feltartotta. 

A szovjet tiszt a tankból lehajolt a zászlóért, kezet fogott a fiatallal.
Erre mindnyájan óriási lelkesedéssel rohantunk a Parlamentet
körülvevõ tankokhoz. A magyar zászlók már ott lobogtak a tüntetõk
kezében, ezzel másztak föl a tankokra. Öcsémmel mi is felmásztunk az
egyik tankra. Hirtelen gyilkos sortûz dördült el, vad lövöldözés
kezdõdött. Riadtan, dermedten álltunk. Mi történt?
A szovjet katonák mutogatták: ugorjunk le a tankról, bújjunk mögé. Így
is tettünk. Nem lehet elmondani, mit éreztünk. Bénultan, kiszolgáltatot-
tan álltunk a fegyverropogás közben. A fegyvertelen tömeget lõtték.”

Udvardy Frigyest késõbb letartóztatták, Szántó Konrád atyával és több
ferences öregdiákkal együtt, koholt vádak alapján. Mindannyian
hosszú éveken át raboskodtak az egyik legszigorúbb magyarországi
börtönben, Márianosztrán. Sokan közülük már nem élnek. Helyettük is
õ emlékezett, hogy a mai fiatalok is közelebb kerüljenek huszadik
századi múltunkhoz.          

ÁRON

SZENTENDRE VÁROSTÖRTÉNETE – 
források, történetírás, emlékezetkutatás
Tudományos konferencia, november 5. péntek, 10–18 óra, Városháza díszterem

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
által, Szentendre Város Önkormányzatának közremûködésével szervezett konferencia a
helytörténetírás tudományos távlatait méri fel és mutatja be az önkormányzat felkérésére
készülõ várostörténeti monográfia tematikájából kiindulva. A különbözõ
tudományterületeket képviselõ elõadók a várostörténet forrásaitól a módszertani,
értelmezési problémákon át az újszerû megközelítésekbõl adódó eredményekig veszik
számba Szentendre múltjának egyes korszakait, továbbá a jelenkorkutatás eljárásaira
építve a kortárs emlékezet feltárásának lehetõségeit is vizsgálják. 

A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szívesen látnak. * Ebédet 1250 Ft áron tudnak biztosítani a
Kereskedõház Café és Étteremben (Fõ tér 5.) A részvételi szándékot – külön megjelölve, ha ebédelni is
kívánnak – november 3. szerdán 17 óráig a kozmuvelodes@pmmi.hu e-mail címen lehet jelezni.

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
www.pmmi.hu
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A város, ahol élünk
„Van egy hazám még a hazán túl” – Illyés Gyula

Október 15-én a Cházár András TKI (volt Bárczi) megyei
versenyt hirdetett A város, ahol élünk címmel, melynek célja
Szentendre megismerése és megismertetése volt. A rendez-
vényt dr. Török Balázs alpolgármester nyitotta meg.

Az iskola pedagógiai célkitûzései között fontos helyet foglal el az, hogy
megtanítsák tanulóikat városuk szeretetére, a felelõsségvállalásra, az
értékmegõrzésre és az értékteremtés igényére. A pedagógusok csak így
alakíthatják ki azt az érzelmi kötõdést, amely lehetõvé teszi, hogy a
tanulók a város értékeit megismerjék, ápolják múltját, és büszkék
legyenek „szentendreiségükre”. Tantárgyi keretek között ennek a
kötõdésnek a kialakítására alig van lehetõség, ezért ennek színterei a
szabadidõs foglalkozások. Az elmúlt tanévben már alkalmuk volt a
gyerekeknek arra, hogy tudásukat „idegenvezetõként” hasznosítsák.
Erre alapozva ebben a tanévben Pest megye speciális tantervû in-
tézményeit hívták egy kétfordulós játékra. Vácról, Ceglédrõl, Gödöllõrõl
és Nagykõrösrõl érkeztek tanulásban és értelmileg akadályozott gye-
rekek, akik megismerkedhettek a város történelmével, múzeumaival,
hagyományaival és híres szentendreiekkel. A csapatok délelõtt vá-
rostörténeti sétán vettek részt, délután interaktív játék formájában
adtak számot tudásukról. A verseny során Vác és Szentendre csapata
bizonyult a legjobbnak, de a többi településrõl érkezõk is komoly
tudásról számoltak be. Jó hangulatú, vidám, tartalmas napot zárt le az
intézmény vezetõje, Kádárné Monori Éva, aki megköszönte a projekt
megálmodójának, Gubán Józsefné tanárnõnek a munkáját.           T. B.

Köszönet a rendezvény pályázati támogatójának, Szentendre Város
Önkormányzatának. További támogatók: az értelmi fogyatékos gyer-
mekek oktatásáért, neveléséért Alapítvány, a MOL Zrt. és Lukács Tibor
festõmûvész.

Színes gondolatok
„Velem mindig az Õsz érezteti / Bennem lakó életek õs csodáját…” – Ady Endre

Újra itt van a színpompás õsz. Színek…
Zöld, sárga, bordó, barna, vörös… 
S újra elõtörnek gyermekkorom színes
emlékei. Szép volt, emberi volt, igazi
volt. A színeket nem könyvekbõl tanul-
tam. Akkoriban azt hittem, könyvek csak

a könyvtárban vannak. Mikor 8 évesen megkaptam életem elsõ könyvét, s
elolvastam, vissza akartam vinni a könyvtárba – nem értettem, hogy lehet, hogy
ez most már mindig az enyém marad.
Nekem a sárga színt a kiskacsáim és kiscsibéim jelentették, akik – a tojásból
kibújva, engem látván meg elõször – buzgón futkároztak, csipegettek körülöt-
tem. A zöld szín a kiskacsák apróra vágott salátája volt, a piros pedig az ujjam-
ból olykor kiserkenõ vér, ahogy 4 éves ujjacskáim igyekeztek sebtiben felvágni
a követelõdzõ, mindig éhes pancsuszkák eledelét. Szürke a cicám volt, aki egy
nagy fej vöröskáposzta mögé bújva várta, hogy elõugorhasson, s megi-
jeszthessen. - Na jó, a kedvedért megijedek, cica, látom, hogy toporogsz, hogy
készülõdsz rá… A barna színt az alföldi homok idézi. Mennyit kapáltuk benne a
több hold pritaminpaprikát! S mikor beérett, már 3 évesen pakoltam kis kék
vödrömbe az érett, lédús piros zöldséget. Ha megtelt a kis vödör, sárga zsákok-
ba öntöttem tartalmát, s ez így ment órákon át, heteken át, hosszú éveken át.
Munka közben édesanyám a Jancsi és Juliskától az Aranyemberig, a Zsipp-
zsupptól a Szeretlek én, jöjj vissza hozzámig mindent átadott nekem, amit csak
adhatott. 

Napjainkban történt. Egy idõben naponta a HÉV-en utazva feltûnt egy különös,
szívet melengetõ esemény. Színes kesztyûs kezét támasztotta valaki a vonat
ablakához, mindig ugyanazon a szakaszon. Mindegy volt, hogy tél vagy nyár.
Kint a világban egy idõs néni állt az erkélyen, és boldogan integetett – felte-
hetõen a lányának. A kesztyûk színe naponta változott, de szép élénk színük
biztosította és jelentette anya és lánya mindennapi szeretetteljes találkozását.

Hiszek a színek erejében, hiszek a játék erejében. Ezzel a csodálatos gyermek-
korral a hátam mögött – úgy hiszem – örök gyermek maradhattam. Ma a sárga
egyszerûen csak önmagát jelenti. Holnap felruházzuk egy új jelentéssel: kiska-
csák. Holnapután már elrugaszkodunk a valóságtól, és azt mondjuk, a sárga szín
jelentse például azt, hogy könyvespolc, vagy jelentsen egy mozdulatot, számot,
hangszert vagy beszédhangot. Önkényesen egymáshoz rendelt kódokkal ját-
szunk, hihetetlen szórakoztató és tanulságos. A beszédhangok és betûk kapcso-
lata is egy önkényes kódrendszer, s mire oda jutunk, hogy azt megtanuljuk
(azaz olvasni és írni), agyunknak ez már gyerekjáték lesz.

A régi idõk körülményeit már nem tudjuk visszahozni, de anya és gyermeke
közös játékai, verselései, meséi, élményei az egyre sötétedõ õszi délutánokon-
estéken megidézik a múlt nosztalgikus hangulatát, és örök, felejthetetlen
emlékeket hagynak maguk után gyermekeink lelkében is.

ZEKE ANITA

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 kam-
pányidõszak kezdetekor rendezik
meg a Civilkomp konferenciát, hogy
elméleti és gyakorlati segítséget
adjanak a civilkampányok ter-
vezéséhez, 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 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, össze-
vont céges: 60 000 Ft. 

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 web-
oldalon letölthetõ Word-formátumú
jelentkezési lap kitöltésével, az
info@civilkomp.hu e-mailre való
visszaküldésével történik            (X)

Új irányok a civilkommunikációban

8. CIVILKOMP KONFERENCIA
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Szakács Imrénél a madár hor-
dozza a legfontosabb gondo-
latokat: hol a reménységet,

vagyis azt, hogy lelkünk egyszer
visszajuthat abba a valóságba,
amely örökre elveszni látszik, hol
a szorongást, félelmet, halált,
amikor lélekmadarunk sebesül-
ten, vértõl csöpögõ testtel gub-
baszt, amikor tojását: az életet, a
folyamatosságot a gonosz erõk
nyilai ütik át, vagy amikor a
madár extasy tablettát ad fiókájá-
nak, jelezve, mivel etetik és teszik
tönkre ma gyermekeinket.
Ugyanezeket a nagy kérdéseket
boncolgatják az utóbbi évtized
nagy sorozatának: az „Ég és föld
között”-nek egyes darabjai. Mint-
ha csak tagadni akarnák, vagy
megfordítani próbálnák azt a pre-
desztinációs sort, ami „a porból
lettél, porrá válsz” modell szerint
határozza meg az emberi életet.
Szakács ehelyett olyan sor- és
sorsrendet ajánl, amely szerint a
porból a föld színére emelkedünk,
ahol ugyan mérhetetlenül elbiza-
kodottá válunk, és fel sem fogjuk,
hogy pillanatok alatt darabokra
törhet az életünk (ld. „A termé-
szettudományok doktora”), s ahol
elveszünk az élet labirintusában,
és nem találjuk a kivezetõ fona-
lat, de ahonnan mégis felfelé, a
harmadik, a transzcendens szféra
felé tekingetünk. Ezt az örök
vágyódást, a felfelé vivõ-húzó
áramot szemléltetik a hol na-
rancssárgában, hol türkizben ját-

szó vonalak és hullámok, távolról
emlékezetünkbe idézve a gótikus
templomok Isten felé törekvõ íveit
és tornyait. Ugyanez a gondolat-
kör: a lét egysége, a létezõk egy-
másra utaltsága, az összekötõ
szálak fontossága kap kifejezést
azokban a fákban, amelyek tör-
zsében emberi alakok elmosódott
kontúrjai sejlenek fel. 
De mind között talán a leg-
hangsúlyosabb, lényegi kérdés,
amely visszatérõen foglalkoztat-
ja: a fény, a reá való várakozás, a
sötétség és a fény, a reménytelen-
ség és a remény, a megváltás erõ-
inek küzdelme (ennek egyszerû-
ségében is szép és tömör megfo-
galmazása a kehely a feltámadó
fõnixszel). Elnézve Szakács ma-
daras és a földtõl az ég felé nyúj-
tózkodó vonalakkal teli képeit,
amelyekrõl szinte árad, ömlik a
fény, jelen sorok írójának, mint
keleti népek történelmével fog-
lalkozó embernek, rögtön az vil-
lant be: Szakács útkeresése,

fényre, megváltásra áhítozó mû-
vészete mennyire rokon a musz-
lim misztikusok, a szúfik útke-
reséseivel. Az iszlám misztikusait
dervisnek is nevezték, rendjeiket
pedig tarikatnak. A tarikat jelen-
tése „út”, és azt fejezi ki, hogy
minden ember és minden közös-
ség más-más ösvényen keresi és
jut el (pontosabban jut vissza) az
egyetlen valósághoz. Nem állha-
tom meg, hogy ne idézzek itt egy
olyan szövegrészletet, amely en-
nek a – hitem szerint Szakács Im-
rére is ragyogóan illõ – útkeresés-
nek a lényegét foglalja össze igen
személetesen. Egy dervis szerint
„Istent, az Egyetlen Valóságot
hetvenezer fátyol választja el az
anyag és az érzékek világától,
amely fátylakon át minden lélek
áthalad a születése elõtt. A belsõ
fátylak a fény fátylai, a külsõ
fátylak a sötétség fátylai. Amikor
a születés felé vezetõ útján a lélek
áthalad a fény fátylain, mindig
levet egy isteni tulajdonságot –
ahogy pedig áthalad a sötétség
fátylain, mindig felvesz egy földi
tulajdonságot. Imigyen a gyermek
azért születik sírva, mert lelke
tudatában van az Istentõl, az
Egyetlen Valóságtól való elválás-
nak – álmában pedig azért sír,
mert a lélek emlékszik valamire,
amit elveszített. A fátylakon való
áthaladást viszont feledékenysége
(arabul niszján) okozza, amely ok
miatt az ember neve arabul in-
szán. Börtönbe van zárva saját

testében, és vastag fátylak vá-
lasztják el Istentõl. Ám a szú-
fizmus minden törekvése, a dervis
Útja az, hogy megszabadítsa õt
ebbõl a börtönbõl, elhozza a Het-
venezer Fátyol világának a végét,
és visszaállítsa az egyetlennel
való egységet, még ebben a test-
ben. A testet nem elhagyni kell,
hanem fejleszteni és átszellemíteni
– a test a lélek segítõje, nem pedig
akadályozója. Olyan, mint a fém,
amit a tûznek meg kell edzenie és
át kell alakítania. A mester meg-
mondja a törekvõnek, hogy bir-
tokában van eme átalakulás titká-
nak. »A Szellemi Kínok tûzébe
fogunk vetni téged, és te mívesen
megmunkálva fogsz újra elõ-
bukkanni« – mondja neki.”
Úgy érzem, a szúfikhoz hason-
lóan Szakács Imre is a fátylakat,
az emberi világot a természettõl
és Istentõl elválasztó fátylakat
hajtogatja félre szorgalmasan, s
próbál nekünk utat nyitni föld és
ég, szellem és anyag egysége,
vagyis az egyetlen valóság felé.
A kiállítás november 14-ig láto-
gatható, hétköznaponként 10-tõl
18 óráig a Mûhely Galéria eme-
letén.

SZAKÁCS IMRE KIÁLLÍTÁSA A MÛHELY GALÉRIÁBAN

Egy mindig hazatérõ vándor
Erdély, Magyarország, Hamburg, Kanada, Magyarország. Egy életút, amelyet az örökös vissza-
térés, a gyökerekhez való ragaszkodás és a hit szõ át. Október 16-án, a Mûhely Galériában
nyílt meg Szakács Imre festõmûvész Üzenet címû kiállítása, amelynek tartalmát, mondani-
valóját Fodor Pál történész öntötte szavakba. Az alábbiakban a megnyitó beszédbõl idézünk.

Fodor Pál és Szakács Imre 

KÉPRÕL KÉPRE

Ismét játékkal jelentkezik a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatósága. E heti kérdésünk
az Ámos Imre – Anna Margit Múzeum kiál-
lításához kapcsolódik:

A három kép közül válassza ki,
hogy melyik Anna Margit fest-
ményének részlete?
A válaszokat kedd estig várjuk a következõ
e-mail címre: info@pmmi.hu. A helyes
választ beküldõk között 1 db két fõ
belépésére jogosító tiszteletjegyet sorso-
lunk ki az Ámos Imre – Anna Margit
Múzeumba. A múzeum csütörtöktõl vasár-
napig, 10 és 18 óra között látogatható.
Honlap: www.pmmi.hu

játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék • játék

A B C

Szakács Imre: Fénnyel átszõve
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Óvodások kiállítása

A Napháza Magánóvoda óvo-
dásainak alkotásaiból nyílt

kiállítás a Pest Megyei Könyv-
tár elõcsarnokában. A munkák
november 2-ig tekinthetõk
meg.

Hálaadás napja

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. 

Hamvas Béla Tisztelõi
és Olvasói!

Hamvas Bélára emlékezünk
halálának 42. évfordulója
alkalmából a szentendrei
köztemetõben (Sztaravodai út)
november 8-án, hétfõn 14
órakor. Hamvas Béla aktua-
litása címmel Dúl Antal
köszönti az egybegyûlteket,
majd az írót idézik a
Szentendrei Református
Gimnázium tanulói.
Mindenkit szeretettel várunk.

Kedves Móriczos
Öregdiákok!

November 12-én, pénteken
l8 órakor a Móricz Zsigmond
Gimnázium aulájában a
Szentendrei Móriczos
Öregdiákok vendége a gimná-
ziumban 1968-ban érettsé-
gizett dr. Somogyi Péter
akadémikus, az oxfordi
agykutató intézet igazgatója.
A beszélgetésre a gimnázium
minden régi és mai tanulóját
szeretettel várjuk.

Ellentmondások
Dr. Sipos József Ellentmondások címû kiállítása
november 4-én, csütörtökön 17 órakor nyílik a
Városháza Polgármesteri Galériájában. A ven-
dégeket köszönti dr. Dietz Ferenc polgármester, a
kiállítást megnyitja dr. S. Nagy János mûgyûjtõ,
közremûködik Orbán Borbála (ének). A kiállítás
megtekinthetõ november 30-ig, a hivatal ügyfélfo-
gadási idejében (hétfõn 13-17, szerdán 8-12 és 13-
16, pénteken 8-12 óra között).

Bábszínház kakaóval

Október 31-én, vasárnap 10 órakor az Innoart
Mûhely Galériában bemutatják A halhatatlanság

országa címû népmesét. Az elõadás alkotója Fabók
Mariann. Belépõ: 500 Ft.

Elköltözött Hol-Mi
A Vajda Lajos Stúdió Pincegalériájában (Péter-Pál u.
6/A) október 29-én, pénteken nyílik Bak Zsuzsanna,
Knetik Andrea és Tóth Eszter kiállítása. Megte-
kinthetõ november 21-ig, pénteken 14-tõl 17-ig,
szombat-vasárnap 10-tõl 17 óráig.

Bemutatkozik Dachau
Az Európai Mûvésztelepek Szentendre vendégei
címû sorozatban november 13-án, szombaton 16
órakor nyílik meg a dachaui mûvésztelep kortárs
alkotóinak bemutatkozó kiállítása a Mûvésztelepi
Galériában (Bogdányi u. 51.). Megnyitja Peter
Bürgel, Dachau fõpolgármestere.

Szentendrei Szalon
November 11-én, csütörtökön 18 órakor Gyarmati
Péter: Hálózatok, emberi kapcsolatok címû elõadása
hallgathatják meg az érdeklõdõk a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) Szántó Piroska-termében.
Az est háziasszonya szalonteával várja a ven-
dégeket.

Bezárt a Rodin
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy hat év után bezár a
Rodin Galéria és Kávéház. A mini-kulturális központ
üzemeltetõi, Pap Lajos és Kanyó Erika döntésében
elsõsorban üzleti szempontok játszottak szerepet.
Az elmúlt években sok szentendreinek, környékbe-
linek jó szórakozást, kellemes perceket szerzõ
kávéházról következõ lapszámunkban bõvebben is
írunk.
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ADÁSVÉTEL

Régi és új könyveket vásárol a
szentendrei Pastinszky
Antikvárium (Dumtsa Jenõ-
Ignátovity u. sarok). Tel. (26)
310-429, 06-30-951-2694.

ÁLLAT

Aranyos kiscicák (3 fiú:
fekete, cirmos és fehér- 
cirmos) elvihetõk. Tel. 06-20-
260-4642.

Kutyasétáltatás, -panzió-, -nap-
közi: www.happypuppy.eoldal.hu,
06-20-250-3005.

ÁLLÁS

Kutyasétáltatót keresek hétköz-
nap 1x30 percre Dumtsa Jenõ u.
- Duna-part környéke. Tel. 06-30-
951-2694.

Pénzintézet Dunakanyar
Igazgatósága pénzügyi
tanácsadókat és csoport-
vezetõket keres.
Követelmények: Minimum
érettségi, diploma elõny.
Felhasználó szintû számítógép
ismeret, kreatív, önálló
munkavégzés, tanulási
készség. Amit kínálunk:
Garantált jövedelem, magas
szintû szakmai képzés,
ügyfélkör. Tel. 06-30-211-
0512, vitai.tamas@ing.hu. 

Szentendrei szépségszalonba
kozmetikust keresünk november
eleji kezdéssel. Tel. 06-30-982-
8814.

Duna House szentendrei
irodájába ingatlanértékesítõ
kollégát keresünk. 
Fényképes önéletrajzokat a
jablonszky.bea@dh.hu. e-mail
címre várjuk. Tel. 06-30-619-
5653.

Szentendrei csokibolt keres nyel-
vet beszélõ, számítógépen gyor-
san dolgozó munkaerõt, fõleg
hétvégi, esti munkára. Az önélet-
rajzokat erre a címre várjuk:
csokibolt@csokibolt.hu. Tel. 06-
30-650-3866. 

Belvárosi üzletünkbe fiatal lány
eladót keresünk, feltétel:
középfokú angol nyelvvizsga.
Tel. 06-30-430-1063, 06-30-
296-6962.

Ékszer- vagy mûtárgybecsüst
felveszünk szentendrei ékszer-
üzletbe. Tel. 06-30-949-9169.

ÁLLÁST KERES

Középkorú, intelligens nõ
házak és lakások takarítását
vállalja Szentendre és
környékén. Tel. 06-70-616-
5756.

Takarítást, mosást, vasalást vál-
lal, tapasztalattal, 40 éves nõ,
okleveles bébiszitter, naponta 8-
16 óráig. Tel. 06-20-206-8653,
(26) 386-649.

EGÉSZSÉG

Nõi- és kismama-masszázs,
frissítõ svédmasszázs. Tel.
06-30-250-8028

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

KIADÓ LAKÁS

A Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, bútorozatlan lakás 40
ezer Ft/hó kiadó. Tel. 06-30-299-
0376.

Püspökmajor lakótelepen 55 nm-
es lakás bútorozatlanul kiadó.
Bérleti díj 40 ezer Ft/hó+ 1 havi
kauciót kérünk. Tel. 06-20-983-
5166.

A Püspökmajor-lakótelepen két-
szobás lakás hosszú távra kiadó
bútorozatlanul 55 ezer Ft +
rezsiért. Tel. 06-30-233-5531.

Különálló szoba, központhoz
közel, férfi részére kiadó. Tel.
(26) 310-675, este.

Szentendrén 3 szobás, teraszos,
I. emeleti lakás belvárosban,
garázs- és kerthasználattal kiadó.
Tel. 06-20-367-9361, 06-20-295-
3924.

Sztaravodai úton 2 szobás lakás
70 ezer Ft+rezsiért kiadó. Tel.
06-70-389-5275.

Sztaravodai úton raktárnak is
alkalmas garázs kiadó. Tel. 06-
70-389-5275.

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

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

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

Szentendrén fiatalos kislakás
kocsibeállóval kiadó 70 ezer
Ft/hó+rezsi. Tel. 06-20-330-
3640.

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 nm-es
szobából (fürdõszoba, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300-
080, 18 óra után.

LAKÁS, INGATLAN

Duna-korzón tágas, jó beosztású
lakás szép kilátással eladó. Tel.
06-20-532-0729.

Szentendre kertvárosi részén
összközmûves, panorámás, 90
nöl-es telek eladó. Csodálja meg,
szeressen bele! 30%-ban beépí-
thetõ! 12 millió Ft. Tel. 06-30-
605-7199.

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

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

A Skanzen alatt csendes
zsákutcában (víz, villany van) 40
nm-es téglaház 160 nöl-es ren-
dezett telken eladó 7,9 millió Ft-
ért. Tel. 06-20-935-5129.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 mil-
lió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.

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

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

Leányfalun, strandközelben,
jó helyen 570 nm-es udvarban
kis lakóház, ásott régi, jó kút-
tal, 26%-os beépíthetõséggel
telekáron, 10 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun, a legjobb helyen,
sorházi kétszintes, 3 lakóhe-
lyes, igényes, 2 WC, 2 fürdõ
stb., õsfás környezetben, 14
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
299-0376.

Pomázon barátságos, 3 lakásos
rendezett udvarban 80 nm-es,
részben felújításra szoruló
házrész önálló kertrésszel
sürgõsen eladó 13,7 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-490-5919, 06-20-379-
0345.

Dunakanyarban építési telkek,
nyaralók már 4 millió Ft-ért is
kaphatók. Tel. 06-30-299-
0376.

Leányfalun, jó helyen, 320
nöl-es, szép kertben, tágas
nyaraló 20 millió Ft-ért
telekáron eladó. Építési
övezet! Tel. 06-30-299-0376.

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. 06-20-514-3333, 06-20-934-
9349. www.2mbuild.hu

OKTATÁS

Japán hölgy japán nyelvoktatást
vállal. Tel. 06-70-580-6461.

Õszi szünetben játékos
pszichodráma foglalkozásra
hívjuk 10-14 éves gyermekét
a Vadrózsa panzióba! Mese-
írás, mesejáték, jelmez-
készítés! Németh Mária, 06-
20-358-6239.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Kaputelefon- és
garázskapu riasztás, szerelés.
Tel. 06-70-247-9072.

Eldugult? Segítünk! 
A kiszállás ingyenes. Tel. 06-
20-917-7555, www.dugulasel-
harito.hu.

Hûtõ- és klímajavító gyors-
szolgálat. Tel. 06-20-917-
7555.

Gázkészülék, víz,- fûtéssze-
relõ gyorsszolgálat. Tel. 06-
70-241-8999.

Lakatos munkák: kerítés, 
korlát, lépcsõ – kovácsolt 
vasból is. Kerti tavak építése,
karbantartása. Tel. 06-20-
430-1861.

KÉPKERETEZÉS.
www.adeko.hu, (26) 327-881.

TÁRSKERESÕ

TÁRSKERESÕ ÚJRAKEZ-
DÕKNEK A DUNAKA-
NYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20-
823-2025.

ÜZLET

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

Látó szeretettel várja!
Sorselemzés, lelki segítség. Tel.
06-30-605-7199,
www.leleklato.eoldal.hu

Gazdikeresõ
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

TANGÓ
fiatal kant október 9-én az autóbusz-pályaud-

varnál fogta be a gyepmester

CARLOS
3 év körüli, ivartalanított rottweiler keverék

kannak. Kiváló telepõrzõ, házõrzõ.

Gazdáját, örökbefogadóját keressük

Gyakorlattal rendelkezõ 
fodrászt, kozmetikust, kéz- 
és lábápolót, mûkörmöst 
felveszünk reprezentatív, 

újonnan – Szentendrén – nyíló
szépségstúdiónkba.

Jelentkezéseket 
„Alkalmazotti jogviszony”

jeligére 
2010. november 5-ig kérjük 

a 2001 Szentendre
Pf. 191 címre.
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ELÕADÁS

Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület
Stéger köz 3.

Október 29. péntek 18 óra
MEGHALADHATÓ-E TRIANON?
AKTUÁLIS NEMZETPOLITIKAI
KÉRDÉSEK
Dr. Morován Zsolt elõadása       

Dunaparti Mûvelõdési Ház
Dunakorzó 11/A

AZ EZOTÉRIA 
NAPJAINKBAN

November 10. szerda, 18 óra
ALTERNATÍV GYÓGYÍTÁSI
MÓDOK – homeopátia, 
Schüssler-sók, Bach-virágterápia,
kineziológia
Bõvebb információ: Polgár Edina, 
06-30-650-6490, info@afonya.hu
www.afonya.hu, belépõdíj 800 Ft

KIÁLLÍTÁS
Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.

NEW YORK, EGY VILÁGVÁROS
„OBJEKTÍV SZEMMEL” 
FOTÓZVA 

Révész
Tamás
fotómûvész
kiállítása. 
A kiállítás
november
20-ig

tekinthetõ meg, hétfõ kivételével min-
den nap 10-tõl 18 óráig.

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.
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P'ART
MOZI

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

MOZIMÛSOR

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
– fõszerepben: Jamie Lee
Curtis

október 30. szombat
15:30 KUTYÁK ÉS
MACSKÁK – A RUSNYA

MACSKA BOSSZÚJA
(90’) kh:12
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’)kn.
18:15 BUDDHA
ELSÜLLYEDT
SZÉGYENÉBEN (81’)
kh:12 -
20:00 SZÍVRABLÓK
(105’) kh: 12 – romantikus
vígjáték

október 31. vasárnap
15:30 KUTYÁK ÉS
MACSKÁK – A RUSNYA
MACSKA BOSSZÚJA
(90’) kh:12
17:00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’)kn
18:15 SZÍVRABLÓK
(105’) kh: 12 – romantikus
vígjáték
20:00 BUDDHA
ELSÜLLYEDT
SZÉGYENÉBEN (81’)
kh:12

november 1. hétfõ
17.00 BOGYÓ ÉS
BABÓCA (70’)  

18:15 AZ ÍGÉRET SZÉP
SZÓ (137’) kh:12 Emír
Kusturica filmje

20:45 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12

november 2. kedd
17.00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
(70’)
18:30 WOODY ALLEN
SOROZAT: HANNAH ÉS
NÕVÉREI (103’) kh.12
20:15 SZÍVRABLÓK
(105’) kh: 12 – romantikus
vígjáték

november 3. szerda
17.00 MAGYAR
TERMÉSZETFILMEK
(70’)
18.15 SZERELEM ÉS
EGYÉB BÛNÖK (106’)
kh:12
20:00
PARTRASZÁLLÁS–
NYITOTT MOZI 
Információ: www.partmozi-
szentendre.wordpress.com

Dunakanyar - Pilis Taxi - Szentendre Kedvezményes árak, transzferdíjak
VIDÉKI ÚT ESETÉN VISSZAUTAT NEM SZÁMOLUNK FEL

06-26/311 111 Szentendre–Ferihegy: 9999 Ft

KEDVES FIATALOK!

Szeretnénk titeket meghívni 
a Budapesti

Kommunikációs Fõiskola Mûvészeti
Karáról érkezõ

hallgatók elõadására és az azt követõ
beszélgetésre.

TÉMA:
Miért pont ez az iskola?

Milyen munkakörökre készít
fel majd a diploma?

TERÜLETEK:

• Elektronikus ábrázolás szak 
• Kameraman szak 
• Fotográfia szak  
• Képi ábrázolás szak 
• Kézmûves szak 
• Kommunikáció 

és médiatudomány szak 
• Környezetkultúra szak 
• Média design szak  
• Mozgóképkultúra- 

és médiaismeret szak 
• Tervezõgrafika szak

H L B  K L U B
P’Art Mozi, Duna-korzó 18.
Október 30. szombat, 18.00

MMeeggnnyyiittootttt  aa  PP''AArrtt  CCaafféé
a P'Art Mozi kávézója

(Duna-korzó 18.)

KÁVÉ- ÉS TEAKÜLÖNLEGESSÉGEK, KAKAÓ, FORRÓ
CSOKOLÁDÉ, SZENDVICSEK, PEREC, SZÖRP...

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-tól 23-ig, 
szombat-vasárnap 15-tõl 23 óráig

Várjuk Önöket szeretettel mozi elõtt, 
mozi után!

Halloween Fesztivál
október 29-én, pénteken 17 órától

Helyszínek: P’Art Mozi és a Fehér Ház
területe, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
területe,  Szentendre belvárosa, Duna-
korzó, Szentendre pincéi

Családi, gyerekprogramok
17-20: jelmez- és tökpite verseny, 
kóstolással egybekötve (Costume and
pumpkin-pie contest), bloody welcome
drink, tea, forralt bor, töklámpás-
készítés, tûzgyújtás, vámpírfog-
készítés, arcfestés, mumifikálás, 
halloween-maszk rajzolás, mystic room,
felnõtt krematórium 

Hangszeres, fáklyás, jelmezes
felvonulás Szentendre belvárosában,
közben cukorkagyûjtés (’trick-and-
treat’)

Éjszakai programok
20 órától: Halloween2 filmvetítés,
halottfeltámasztó zene - DJ Bali, éjsza-
kai rémtúra

Fõszervezõ: English Center Nyelviskola.
Szervezõk: P'Art mozi, P'Art café, Vujicsics
Tihamér Zeneiskola. Résztvevõk partnerek:
Inn Spirit Ajándékbolt, Art Unió, Gomba büfé,
Szamos Marcipán, English Speaking
Friendship Society Szentendre 

További információ: 
Balogh Zsuzsa 06-20-578-7313
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A Fradi csapatkapitánya, Ró-
sa Dénes a Pannónia Sarok-
házban indít vállalkozást!

Ma még csak honlap, de nem-
sokára élõ valóság – novemberé-
ben nyílik ugyanis Szentendre új
szolgáltatóháza, a Pannónia
Sarokház.
A szolgáltatóház leginkább abban
tér el elõdeitõl, hogy nagyon
átgondolt és tervszerû elõkészítõ
munka jellemezte a profil
kialakítását. Megnyitáskor a tel-
jes szolgáltatási rendszer már
feláll, s egyszerre kezdi el mû-
ködését, kiegészítve egymás te-
vékenységét.
Az ötlet Szekér Bálint szentendrei
közgazdász-vállalkozótól ered,
aki az elõzetes igényfelmérés
alapján elsõsorban egy, a Szent-
endrén és környékén élõ embe-
reket szolgáló házat álmodott
meg, és terve megvalósításához
olyan társakat talált, mint Rósa
Dénes, a Fradi csapatkapitánya, a

Gyepes Gábor-Poth Diana párost,
akik sportteljesítményükkel már
hazánkon kívül is méltán ismer-
tek, elismertek. Két szinten, ké-
nyelmes, letisztult terekkel, mint-
egy 300 négyzetméteren válto-
zatos, minden korosztály igényét
kielégítõ szolgáltatásokat kínálva
vár mindenkit a Pannónia Sa-
rokház!
A Pannónia Sarokház szolgáltatá-
sai alkalmazkodnak rohanó élet-
módunkhoz. Elég az autóból, az

ablakon keresztül leadni, illetve
átvenni korábban leadott ren-
delésünket, és mehetünk tovább.
Reggel a munkába vagy hazafelé
tartva egy-két perc alatt besze-
rezhetjük friss reggelinket (szend-
vicsek, sütemények stb.), ká-
vénkat vagy ebédünket. 
Gondoltak az egész nap dolgo-
zókra, akik fáradtan érkeznek
haza: nekik a vacsorakészítés
gondját veszik le a vállukról
többféle ételválasztékkal. Hétvé-
gén pedig várják a családokat
svédasztalos, egységáras rend-
szerrel. 
Itt a család többi tagja is jól
érezheti magát. A felsõ szinten a
Kiscsikó Játszóházban tematikus,

fejlesztõ és nyelvi programokkal
és felhõtlen szórakozással, sport-
programokkal, képzett óvó- és
pedagógusokkal várják a gyere-
keket. A játszóház tökéletes hely-
színül szolgál  névnapi, születés-
napi, ünnepi zsúrok megtar-
tására. 
A szülõk kényeztethetik magukat
Natur Kozmetikában, fodrászat-
ban. A virágbolt szolgáltatásait is
úgy alakították ki, hogy ne kelljen
hosszú perceket várnunk a bokré-
ta elkészülésére – elég interneten
kiválasztanunk a nekünk tetszõ
csokrot, és a helyszínen a kész
költemény vár minket. 
A honlap már él, részletesebben
itt lehet tájékozódni: www.pan-
nonsarokhaz.hu 
Nyitottak minden javaslatra, amit
be is építenek szolgáltatásaikba,
hiszen számukra fontos a vásár-
lók véleménye, igénye. Szeret-
nének mindennapos kapcsolatot
tartani a szentendrei családokkal,
emailen, sms-ben szívesen ki-
küldik az akciókat, az étterem
heti ajánlatát. 
A nyitva tartás folyamatos, a hét
minden napján reggel 6 órától
22.30-ig várják a vendégeket. 

(X)

Kedves Gyerekek!

Gyertek sportolni az õszi szünet-
ben! Ha szerettek focizni, kosár-
labdázni, asztaliteniszezni – a
Barcsayban a helyetek. November
2-án, kedden és 4-én, csü-
törtökön a Vasgyúró DSE városi
szintû bajnokságokat szervez
általános iskolásoknak a fenti
sportágakban. Délelõtt 9-tõl 12-ig
kosárlabda, 13 órától 16 óráig a
teremfoci mérkõzéseket rendez-
zük meg. A várakozások ideje
alatt az aulában 10 pingpong asz-
talon versenyezhettek. A ren-
dezvényt Szentendre Város Önko-
rmányzata anyagi támogatásával
a Vasgyúró DSE és a Barcsay Jenõ
Általános Iskola szervezi. 
A rendezvény helye: Szentendre,
Kálvária út 18.
Várunk iskolai csapatokat is, de
ha egyedül vagy a szünetben, és
mozognál egyet, gyere nyugod-
tan, a helyszínen is találunk tár-
sakat neked. Iskolai csapatoktól,
vagy baráti társaságoktól a vas-
gyurodse@t-online.hu címre
várunk elõnevezést.

VASGYÚRÓ DSE

A szentendrei Sleepwalkers baseball csapat tagjai méltán örülhetnek: október 16-én, szombaton az izbégi
pályán megrendezett mérkõzésen szoros küzdelemben legyõzték az Óbudai Brick Factory-t, és megnyerték
a hazai bajnokságot.

Ki a jobb? Szentendre!


