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Hidegkuti Gergely képviselõt két városi ügy kapcsán is megszólaltattuk e héten: az új forgalmi
rendrõl kérdeztük (1-2. oldal), illetve a Fõ téri vállakozók vitájához kértünk állsáfoglalást (4.
oldal). Kutasi Tamás fiatal fotómûvész kiállítása nyílik egy hét múlva az Ulcisia Castra Kávézóban
(11. oldal). Gy. Molnár István festõmûvész 75. születésnapja alkalmából rendeztek kiállítást a
Városházán (8. oldal). Kodály Zoltán közmûvelõdési díjat kapott Szankovits Tibor késes kézmûves
népi iparmûvész (9. oldal). A Rotary Klub Szentendre jóvoltából tanul egy évig a Móricz gimnázi-
umban Allysha Jensen-Swift ausztráliai diáklány (11. oldal).

Hidegkuti Gergely Kutasi Tamás Gy. Molnár István Szankovits Tibor Allysha Jensen-Swift
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A
belvárosban autózóknak új forgalmi rendet kell
megszokniuk: megfordult a Bajcsy-Zsilinszky
utca menetiránya, egyirányú lett a Duna-korzó a

Péter-Pál utca és a Rév utca között dél-északi irány-
ban, valamint bizonyos belvárosi utcákba február 
1-jétõl csak engedéllyel lehet behajtani, megint má-
sokban pedig tilos lett a parkolás. Az elsõ napokban sok
értetlenkedõ autós kérdezgette a közterület-felügye-
lõket, a rendõrség és a Polgármesteri Hivatal illetéke-
seit. Mi most a Biztonságos város program kidolgozóját,
Hidegkuti Gergely képviselõt kérdeztük a forgalom-
átalakítás szándékairól és a felmerült problémákról.

Folytatás a 2. oldalon

Biztonságosan menetirány szerint

ZÖLDPONT
Környezetvédelmi 

összeállításunk lapunk 
6-7. oldalán olvasható

Listára várva
VSZ: kérdések és válaszok parkolástól
a fûtésig

Február 1-jén rövid összejövetel keretében átvette tiszt-
ségét a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, akit a
cég korábbi vezetõi, az elnökség és a Felügyelõ Bizottség
tagjai, valamint a polgármester és az alpolgármester
köszöntött. Horváth Józsefet a lakosság tartozásairól
és teherviselésérõl, új tisztségérõl, eddigi tapaszta-
latairól és terveirõl kérdeztük.           Folytatás az 5. oldalon

Lindmayer Eszter, a VSz Zrt. eddigi megbízott, 
és Németh József, a cég újonnan kinevezett ügyvezetõje
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2 aktuális

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

105 Tûzoltóság
(26) 500 017, (26) 500 018

107Rendõrség
(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: 0066  8800  220044  772255
Zöld e-mail: közerdeku-zold-
mail@ph.szentendre.hu
Közterület felügyelet
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329 

Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám: 
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 
Szentendre, 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 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Liliom Gyógyszertár, Vasúti 
villasor  (26) 319 354
A szombat-vasárnapi ügyelet
hetente változik 
az ügyeletes gyógyszertár 
8-16-ig nyitva tart utána
ügyelet. 
Ügyeleti díj 360 Ft, kivétel: 
ha az orvos a receptet 
sürgõs jelzéssel látja el

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától 
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap. 
06 30 662 6849.
Árvácska Állatvédõ Egyesület
06 20 571 6502 (egész nap
hívható, este 20 óráig), (26)
314 799 (16-18 óráig)
Gyepmester 06 20 9316 948
telephely (26) 312 277
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Folytatás az 1. oldalról

– Mi indokolta a február 1-jén
életbe lépett változásokat, és
mi volt ezek elõtörténete?
– Elõször is szeretném emlé-
keztetni egy, szintén ebben az
újságban megjelent cikkre még
a tavalyi évbõl, amikor is azt a
kérdést tették fel nekem, hogy
mikor vesszük már figyelembe a
rendõrség irányából érkezõ
megjegyzéseket a problémás
belvárosi közlekedéssel kapcso-
latban. Pár hónapja elkezdõdött
a táblák rendezése, a burkolati
jelek felfestése, most pedig elju-
tottunk a forgalmi rend felül-
vizsgálatához. Szentendre város
képviselõ-testülete az elõzõ cik-
lusban elkészíttette a város
„belvárosi koncepcióját”, amely
részletesen foglalkozott a Bel-
város forgalmi rendjével. Ezzel
összhangban készült el 2007-
ben a város átfogó közlekedési
programja, amelyben rögzítve
lett a forgalmi rend végrehaj-
tásának menetrendje. A mostani
változások tehát egy évekkel
ezelõtt elfogadott terv végreha-
jtásának elsõ lépései, a feltéte-
lek megvalósulása esetén továb-
bi lépések várhatóak. Fontos
eleme a határozatnak, hogy a
változások ne váratlanul érjék a
lakosságot, így minden évben
február 1-jén, illetve október 1-
jén vezethetõ be új rendelkezés.
– Kik és milyen megfontolás-
ból dolgozták ki az irányfor-
dítási és korlátozási szabá-
lyokat az érintett utcákban?
Amint egy korábbi lakossági
fórumon elhangzott, a tervek
kidolgozói mind szentendrei-
ek, s akad köztük belvárosi la-
kos is.
– Az eredeti, fent említett
„belvárosi koncepciót” közleke-
déstervezõ szakemberek dolgoz-
ták ki, amelyet most a Köz-
lekedési Munkacsoport hat szak-
értõje készített elõ, tárgyalta a
Városüzemeltetési Bizottság, és
végül a képviselõ-testület fo-
gadta el – egyhangúlag.
– Bár a Bajcsy-Zsilinszky utcá-
ban az iskola elõtt valóban
csökken az átmenõ forgalom,
de a Bükköspart, a Bajcsy-
Zsilinszky utca és 11-es fõút
találkozásához tevõdött át az
autók nagy része, reggelente
nem kis fennakadásokat okoz-
va ezzel. Valójában mennyire

hatékonyak ezek az intézke-
dések, figyelembe véve, hogy
a kitiltott autók mennyisége
nem vész el, csak átalakul, azaz
másutt jelentkezik?
– A Bajcsy utca megfordítása
egyértelmûen az ottani két isko-
la tanulóinak, másodsorban pe-
dig a rendelõintézet elõtti já-
rókelõknek a védelmében tör-
tént. A másik lehetõség a két
utca teljes lezárása lett volna,
de ezt az intézmények megkö-
zelíthetõsége miatt el kellett
vetni. A jelenlegi rend egyébként
azt a pillanatot készíti elõ,
amikor a Bükkös-parti átkelõ
jelzõlámpás csomóponttá ala-
kul, és ott ki lehet majd hajtani
a 11-es útra. Tény, hogy a for-
galom átrendezõdik, de azzal
feltehetõleg senki sem vitat-
kozik, hogy az autóknak inkább
a kétszer kétsávos 11-es úton
van a helye, mint az iskolák,
illetve a rendelõ elõtt, vagy a
belváros szûk utcáiban. A fel-
tett kérdés jó, ugyanis pontosan
ez az átalakulás a cél. 
– A Bükkös part, a Bajcsy-
Zsilinszky utca és a 11-es fõút
találkozása gyalogszerrel élet-
veszélyes lett, különösen a
reggeli órákban közlekedõ kis-
diákok számára. Mikor kerül
oda egy zebra, és esetleg egy
korláttal leválasztott járda?
– Ez egy elég erõs kifejezés, nem

értek vele egyet. A zebra fel-
festésének nincs akadálya, de a
jelenlegi gondok csak átme-
netiek, minden forgalmirend-
változásnak a velejárói. 
– Rendõr, illetve közterület-
felügyelõ jelenlétének hiányá-
ban milyen módszerrel igye-
keznek majd ellenõrizni ezeket
a „puhának” tûnõ szabályo-
kat? Elég csak arra gondolni,
hogy az engedélyhez kötött,
illetve korlátozott behajtási
szabályok kontroll nélkül mit
sem érnek az átlagos magyar
autós számára.
– Sokat fog segíteni a helyzeten
az idei évben megkezdõdõ tér-
figyelõ kamerás rendszer kiépí-
tése, és persze bízunk a lakosság
együttmûködésében. A Dumtsa
utcába is be lehet hajtani fi-
zikailag, néhányan szabályta-
lanul meg is teszik ezt, de a
lezárás elérte a célját, ma senki
sem vitatja, hogy mekkora érték
lett ez a sétálóutca.
– Közlekedésmérnöki szemmel
nézve vajon mennyi ideig tart
megszokni egy átalakított for-
galmi rendet?
– Ez nem szem kérdése. Minden
változás a változás napján,
illetve az azt követõ hetekben
kényelmetlen, mert új, szokat-
lan helyzetet teremt. Ilyenkor
általában csak negatívumokat
lehet hallani, lakossági fórumra

nyilván el sem fog jönni az, akit
pozitívan érintett, csak azért,
hogy ezt elmondhassa. Pedig
ilyen visszajelzés is érkezett,
nem is kevés, csak ezeknek nincs
hírértékük. Tény az is, hogy min-
den változás esetében vannak
olyanok, akik rosszabbul járnak,
de a közösség érdekeit kell szem
elõtt tartanunk. Itt ez egyér-
telmûen elmondható, és hiszem,
hogy tavaszra az új rend ter-
mészetes lesz, s mindenki látni,
érezni fogja a pozitív hatásait.
– Milyen további változások
várhatók, és mi lesz ezek
hosszú távú célja?
– Ez most az elsõ lépés volt. A
Közlekedési Munkacsoport és a
Városüzemeltetési Bizottság a
rendõrség bevonásával azon
dolgozik, hogy a város prob-
lémás területeit rendezze. Így
most a Szamárhegy és a Vasúti
villasor következik, s a nyár ele-
jéig az egész várost átvizsgálják.
Példákat szerintem mindenki
tucatjával tud sorolni a köz-
vetlen környezetébõl, elég csak
megemlítenem a János utcát, az
Izbégi iskola környékét, vagy
egyes lakótelepi, illetve lakó-
övezeti területeket. A hosszú
távú cél pedig azonos a tavaly
elfogadott program címével,
amelynek szellemében ezek a
lépések most történnek: „biz-
tonságos város”.               - bt -

Biztonságosan menetirány szerint

Postaláda
Az elsõ négy nap után
1. Péntek reggel 7 óra 40 perc, Bajcsy-Zsilinszky,
Tiszteletes utca és Bükköspart találkozása: torlódás,
dugó, szolid, néha hangosabb anyázás, két autó
pedig egyszerûen behajt a forgalommal szemben a
szokott úton az iskola felé. Szóval úgy tûnt, az érin-
tettek tájékoztatása a forgalmi rend várható, ilyen
mértékû megváltozásáról finoman szólva sem volt
sikeres. A forgalmat kordában tartani próbáló
közterületeseket rossz szó nem érheti: tûrtek, és
próbálták tenni a dolgukat.
De ez egyszeri hiba, túléltük, hétfõn már a korábbi
idõszaknál sokkal zökkenõmentesebben kell annak a
pár száz iskolásnak a környék két iskolájába eljutnia.
Ez volt ugyanis a deklarált és támogatandó cél, az
ottani közintézményekbe irányuló forgalom
könnyebbé tétele. Ezek közül a két iskola forgalma a
legnagyobb, és idõben legkoncentráltabb, tehát az
új forgalmi rendnek ezt rontani nem, javítani viszont
tudnia kell.
Hétfõ reggel 7 óra 40 perc, ugyanott. Dugó. Ez a
csomópont korábban elkerülhetõ volt a Bajcsyn és a
Kanonokon keresztül, most azonban már itt megy
keresztül a Tiszteletes utca és a 11-esrõl lekanyaro-
dó teljes forgalom, sõt, ide csatlakozik újra be az a

jó pár autós is, aki egyszer már átverekedte itt magát,
de valami okból például a Szent András iskola fõbe-
járatához kellett mennie. Röviden összefoglalva: az
adott irányú gépkocsiforgalmat levezetni hivatott
„folyosó” átmérõje a felére csökkent, a gépkocsiszám
pedig a Kanonok – Bajcsy utca által létrehozott hurok
miatt megnõtt. Egyszerûen nem értem, hogy ez így
kinek jobb, mint a korábbi állapot. 
2. Duna-korzó, vasárnap délután 4 óra 30 perc.
Szokásos kétirányú forgalom, mintha nem is lenne
kint 3, azaz három darab behajtani tilos tábla a déli
irányú forgalom tiltása céljából. Teszek egy kísér-
letet. A Péter-Pál utcai szûkületen kifelé igyekvõ, és
feltorlódott autók közül az egyikbe beintegetek.
Konszolidált idõs hölgy ül az X3-asban. Mondom neki,
hogy ez az utca az ellenkezõ irányba egyirányú.
Gyorsan elkapja a tekintetét és elhajt – na persze
nem fordul vissza. Tudja, hogy tudom, hogy tudja.
Ugyanott hétfõ reggel 8 óra 20 perc. A Gombánál
egy kék egyenruhás férfi megállít egy Volvo
terepjárót, ami vissza is fordul. A kék egyenruhás
férfi ezután eltûnik. Az ezt követõ öt percben 12
személy- és kistehergépjármû halad át a korábban
megszokott lendülettel, valószínûleg a három behaj-
tani tilos táblát sajnos egyikük sem vette észre.
Tovább nem számoltam a forgalmat, nem vagyok én
forgalomszámláló.

Sch.



aktuális 3
VÁROSI ÉS KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP XXII. ÉVFOLYAM • 5. SZÁM • 2008. FEBRUÁR 8.

A polgármester 

naplója
február 11.
08.30 Alpolgármesteri beszámoló
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 DPÖTKT irodavezetõjével

megbeszélés
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával

megbeszélés
14.00 Szentendrei Új Kulturális

Központ mb. ügyvezetõjé-
vel megbeszélés

17.00 Testületi anyagok
egyeztetése a frakciókkal

február 12.
09.00 Testületi ülés
16.30 Megbeszélés Bajnai Gordon

ÖTM miniszterrel

február 13.
09.00 Vállalkozói megbeszélés
10.00 Kistérségi polgármesteri

megbeszélés DMRV ügyben

február 14.
12.00 Budapesti Agglomerációs

Kistérségi Egyeztetõ Fórum
ülése

14.00 BAFT ülése
17.00 Városfejlesztõ Egyesület

ülése

február 15.
10.00 Befektetõkkel egyeztetés

gére – tudtuk meg Bauer Já-
nostól, a Volánbusz Zrt. érté-
kesítési igazgatójától. „Re-
méljük, hogy az új buszokkal
is javítani tudjuk a közösségi
közlekedés versenyhelyzetét az
individuális közlekedéssel
szemben” – tette hozzá a köz-
lekedési szakember.
Az új buszok megjelenésével
párhuzamosan a közlekedési
vállalat korszerûsítette a
külsõ és a belsõ utastájékoz-
tató rendszert is: a vonalszá-
mozás átalakult (ld. keretes
írásunkat), a buszok belsõ te-
rében pedig digitális kijelzõn
jelenik meg a megállóhelyek
és átszállási kapcsolatok ne-
ve, amelyet gépi hang is ki-
egészít. Most már az utasokon
a sor, hogy kiélvezzék a jár-
mûvek kényelmét, s hogy úgy
használják a buszokat, hogy
mások is sokáig osztozhas-
sanak azok szépségének és
épségének élményében.

Bokor Tamás

Távhõdíj: csak 
az inflációval emelkedik

Ötszázalékos, inflációkövetõ
távhõdíj-emelésrõl döntött a
képviselõ-testület január 22-
én. Ugyanilyen mértékben
drágulnak a hulladékszállítás-
sal kapcsolatos díjtételek is.

Hévízkút-fúrás: 
folytatódhat

Az õsszel leállt hévízkút-fúrás
folytatásáról döntöttek a kép-
viselõk decemberi testületi
ülésükön. A polgármester a
kútfúró cég képviselõivel foly-
tatott januári egyeztetésen új
ajánlatot kapott, amely sze-
rint a kivitelezõ – többletkölt-
ség nélkül és a kapcsolódó
engedélyeztetések intézését
átvállalva – a jelenlegi kút
mellett újat fúrna. A mûszaki
szakértõk szerint az új, néhány
méterrel a régi fúrás mellett
fekvõ helyen ugyanakkora a
víz meglelésének esélye, mint
a korábbi helyen. Dr. Dietz
Ferenc úgy nyilatkozott:
amint az ajánlatról írásos
anyagot kap, a kútfúrás foly-
tatásának ügyét behozza a
testület elé.

Új cégvezetõ 
a Városi Szolgáltatónál

Korábbi lapszámunkban csak
röviden tudtuk megemlíteni,
hogy Horváth Józsefet vá-
lasztotta három pályázó közül
a Városi Szolgáltató Zrt. élére
a város képviselõ-testülete ja-
nuár 22-én. Az új cégvezetõ
pénzügyi-közgazdasági szak-
ember, korábban a Magyar
Televízió Zrt. logisztikai igaz-
gatója volt, a televízió új óbu-
dai épületének projektigaz-
gatójaként tevékenykedett.

Február 1-jén lépett hivatal-
ba. (Kapcsolódó írásunk az 1-
5. oldalon.)

Pályázatok óvodai
sportra és

környezetvédelemre

Szentendre Város Óvodai In-
tézményeinek sportfejleszté-
sére, tornaszoba és sportudvar
kialakítására, eszközbeszer-
zésre, fûtés- és világításkor-
szerûsítésre, valamint nyílás-
záró-cserére nyújtott be pá-
lyázatot a város a Közép-
Magyarországi Regionális
Operatív Program „Közokta-
tási intézmények beruházá-
sainak támogatása” címû ki-
írására. A szükséges, 10%-os
önrész, azaz 28 millió forint
az idei költségvetés tarta-
lékkeretét terheli. Az óvodá-
sok tornaszobájának kiala-
kítása régi adósság a kicsikkel
szemben.
300 ezer forint önrészt biz-
tosított a város az idei költ-
ségvetés terhére a Bükkös-
partiak Baráti Köre által
benyújtott környezetvédelmi
célú pályázatokban foglalt
célok megvalósításához. A
kiírás az Európai Gazdasági
Térség / Norvég Finanszírozási
Mechanizmus keretében zaj-
lott, és környezet- valamint
természetvédelmi céllal létre-
jött társadalmi szervezeteket
támogat.

Új szocialista 
frakcióvezetõ

A Szentendréért Frakció frak-
cióvezetõi tisztségét Benkovits
György helyett ezentúl Trenka
István viseli – hangzott el a
bejelentés a január 22-i
képviselõ-testületi ülésen.

Új, VOLVO 7700 típusú csuk-
lós autóbuszok járnak február
1-jétõl a kistérségben. Az egy-
tucatnyi jármû ünnepélyes
bemutatójára az elsõ üzemi
nap reggelén került sor a
Volánbusz szentendrei pálya-
udvarán. „Az itt lakók számára
fontos, hogy kényelmes, jó
közlekedés csábítsa az uta-
sokat a tömegközlekedés gya-
koribb igénybevételére. Az új,
Lengyelországban gyártott jár-
mûvek maximálisan eleget
tesznek e feltételeknek: utas-
tájékoztató rendszerük felira-
tozással és hanggal segíti az
utazást, a nehezen mozgó, a
kerekes székes és babakocsis
utasok részére pedig kihajtható
rámpa áll rendelkezésre” –
mondta el köszöntõjében dr.
Dietz Ferenc polgármester, a
Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistér-
ségi Társulásának elnöke.
12, darabonként mintegy 70
millió forint értéket képviselõ
jármû került forgalomba a 11-
es fõút térségében, amelyek a
térségben közlekedõ régebbi
csuklós autóbuszokat váltják
ki, jelentõsen javítva a Vo-
lánbusz jármûállományának
átlagéletkorát. Az új csukló-
sok a környezetvédelem, a biz-
tonság és a kényelem szem-
pontjából egyaránt új szolgál-
tatási színvonalat képvisel-
nek: légkondicionáló, blok-
kolásgátló és menetstabilizá-
ciós rendszer ügyel bennük az
utasok kényelmére és épsé-

Jelentés a csuklósból
Megfiatalodott a környékbeli buszállomány

Nagyot fejlõdött a szentendrei kistérség buszkö-
zlekedése: a helyi, illetve helyközi közlekedésben eddig
szolgáló csuklós autóbuszokat vadonatúj, kényelmes,
és csökkentett károsanyag-kibocsátású, EURO-4-es
motorral felszerelt jármûvek váltották fel. A jármûpark
átlagéletkora csökkent, az utasok komfortérzete nõtt.

Felhívás
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola arany, gyémánt, vas,
rubin díszoklevelet adományoz azoknak a pedagógusok-
nak, akik 50, 60, 65 illetõleg 70 éve szerezték meg
diplomájukat.
A díszoklevél adományozásának elindításához szükséges
kérelmet a nyugdíjas pedagógus szakmai önéletrajzával, az
utolsó munkahelyének támogató javaslatával, a szak-
képesítést tanúsító oklevelének másolatával Szentendre
Város Polgármesteri Hivatal Iktatójában kell leadni március
16-ig.
Amennyiben a kérelmezõ pedagógus az Apor Vilmos Ka-
tolikus Fõiskolától már részesült jubileumi oklevélben, akkor
annak fénymásolatát szíveskedjen mellékelni kérelme mellé.
Kérjük a pontos címet és telefonszámot is közölni!
Érdeklõdni az 503-332-es telefonon vagy az ügyfélfogadási
napokon személyesen Schinkovits Lajosné oktatási referens-
nél lehet.

Megérkeztek 
a számozott vonalak
Február 1-jei hatállyal a Vo-
lánbusz a 11-es fõúton köz-
lekedõ buszoknál is be-
vezette az autóbuszjáratok
vonalszámozását. A rend-
szer – kísérleti jelleggel –
2007. augusztus 1-jén in-
dult el a Pilisi-medencében,
a 10-es út (Bécsi út) men-
tén közlekedõ elõvárosi
buszoknál. Az együttmûkö-
dés folytatásaként – az
utasok kedvezõ visszajelzé-
sei alapján – 2007. decem-
ber 9-tõl a társaság kiter-
jesztette az elõvárosi autó-
buszok vonalszámozási
rendszerét a Csepel-sziget
térségére, most pedig hoz-
zánk is elért az új módszer. 
A budapesti közlekedéshez
hasonlóan a helyközi autó-
buszok is számozást kap-
tak (ezentúl minden járat
háromjegyû, nyolcassal
kezdõdõ azonosítószámot
visel), amellyel – a tár-
saság reményei szerint –
egyszerûbb lesz azonosí-
tani a megállókba érkezõ
buszokat. Ezzel párhuza-
mosan átalakult a megál-
lókban elhelyezett menet-
rendek külleme is: a táb-
lázatok a Budapest helyi
közlekedésében már meg-
szokott tájékoztatókhoz
hasonlítanak, s így köny-
nyebben áttekinthetõk.



A Fõ téri vállalkozók, lakók,
sértettek több aláírással meg-
erõsített levelükben kifogá-
solják, hogy a cikk nem tért ki
arra, miért nincs következ-
ménye évek óta a panaszosok
észrevételeinek, a hivatal mi-
ért nem tesz határozott lé-
péseket az ismétlõdõ, és egyre
inkább elmérgesedett ellentét
megszüntetésére. „…az évek
óta felszínen lévõ probléma
nem a Fõ tériek csatabárdos
harcos szándéka miatt kerül
újra és újra terítékre, hanem
azért, mert valamely láthatat-
lan erõk gátolják a hivatal
illetékeseit abban, hogy Bubla
úrral egy nyilvánosságot is tûrõ,
olyan egyértelmû szerzõdést
kössenek, amely megfelel mind
a közegészségügyi, mind a köz-
lekedési normáknak, a város
érdekeit is szolgálják, de nem
hathat hátrányosan a konflis
mûködési körébõl adódóan
érintett más vállalkozók tevé-
kenységére sem, de különösen
nem teremthet az idegenforga-
lom ellen ható gátakat, mely-
nek sajnálatos létérõl az ille-
tékesek nem akarnak tudni.”
A következõ levelet Soproni
Györgytõl kaptuk, akinek neve
azért szerepelt kiemelten az
elõzõ írásban is, mert õ ke-
reste fel szerkesztõségünket –
de nem a Fõ tériek megbízá-
sából – a hivatalos dokumen-
tumokkal, és tájékoztatott a
fennálló konfliktusról: „...egy
évek óta fennálló problémáról,
melynek elsõ számú okozója
Bubla János, segítõ éltetõje
pedig az a tétlenség, ahogyan
az ügyet az önkormányzat és a
hivatal kezeli”. Írásában több
konkrét javaslatot is megfo-
galmazott: „Tény, hogy a konf-
lis közterület-használati en-
gedélyének elbírálása az önkor-
mányzat Városüzemeltetési,

Környezet- és Mûemlékvédelmi
Bizottsága elõtt van abból a
célból, hogy a fogat részére
keressék meg azt a legopti-
málisabb helyet a Fõ téren, ahol
az a legkevesebb feszültséget
kelti, valamint kielégíti az
ÁNTSZ és a KRESZ elõírásait is.
Ezek pedig:
1. a lovak ürülékének eltávolí-
tására, elvezetésére alkalmas
szennyvízakna közelsége, a lo-
vak vizeletének a szennyvíz-
aknába való bemosásához
szükséges vízvétel lehetõsége,
2. más vállalkozóktól való, min.
5 méteres távolság megléte,
3. a Fõ tér és a Görög utca torko-
lata (útkeresztezõdés!) a
KRESZ tilalma alá esik. 
Ezen elõírások megléte vagy a
tilalmak betartása után már
csupán arra kellene koncentrál-
ni, hogy Bubla úr viselkedési
normáit miként lehetne kö-
zelíteni a 44 Fõ téri aláíró által
joggal elvárt nívóhoz. Az újság
által említett „csatabárd” el-
ásása tehát nem azon múlik
elsõsorban, hogy egy vagy 44
személy miként állapodik meg
Bubla úrral, hanem azon, hogy
a képviselõ-testületnek, illetve
a hivatalnak szándékában áll-e
olyan mûködési engedélyek
kiadása és oly módon, hogy
azok az idegenforgalmat más
szolgáltatóknak okozó károk
nélkül szolgálják.”
Soproni György szóban is el-
mondta, õ és a Fõ téri keres-
kedõk nem szeretnék elle-
hetetleníteni Bubla János vál-

lalkozását, pusztán olyan
megoldást keresnek, amely
nem sérti a többi idegenfor-
galomból élõ érdekeit.
Hasonlóan fogalmaz a har-
madik levél írója is: „Olvastam
Soproni György Fõ téri rajzoló
jegyzõnõhöz és Kiss Károly kép-
viselõhöz 2007. november 21-
én írott leveleit is, melyben
hivatkozott az ÁNTSZ állás-
foglalására, és 2008. évre olyan
garanciákkal ellátott szerzõdés
megkötését javasolta Bubla
úrral, amely garanciák, vállalá-
sok nem teljesítése a szerzõdés
visszavonását is eredményez-
hesse. Tehát nem Bubla úr vál-
lalkozásának megszüntetését
kérte, hanem annak olyan mó-
don történõ engedélyeztetését,
hogy az mindenben megfelel-
jen az ÁNTSZ állásfoglalásában
foglaltaknak, ne sértse a Fõ tér
további érintettjeinek mûködé-
sét, és számon kérhetõ is le-
gyen.” Egy másik, az ügyben
fontos momentumra is kitér:
„Bubla úr a 2007. évi pályáza-
tában vállalta – igaz határidõ
nélkül (!), hogy a Fõ téri kút
helyreállításával (visszaállí-
tásával) megoldja a közeli
vízvételi lehetõséget, de én a
kútról mit sem tudok, miközben
Bubla úr azt írta, hogy a pá-
lyázati vállalásait teljesítette.”

•
A levelekben megfogalmazott
kérdésekkel Hidegkuti Gergely-
hez, a Városüzemeltetési, Kör-
nyezet- és Mûemlékvédelmi
Bizottság elnökéhez fordul-
tunk. Arra kértük, foglalja
össze, miként tudják ellen-
õrizni és szankcionálni a hi-
vatalban, ha hasonló, össze-
férhetetlenségi problémával
találkoznak. Felvették-e a kap-
csolatot a panaszosokkal,
illetve Bubla Jánossal? Terve-
zik-e, hogy nyilvános fórumot

rendeznek, ahová meghívják
az érintetteket közös egyez-
tetésre?

– Elõször a
saját, illetve
a Városüze-
meltetési bi-
zottság hely-
zetét szeret-
ném tisztáz-

ni a kialakult helyzetben. Az
ügy szereplõi közül sokan úgy
gondolják, hogy a bizottság
bíróságként, hivatalként,
esetleg szavazófalként mûkö-
dik pedig ez nem igaz. Nekünk
sem feladatunk, sem hatás-
körünk nem terjed ki ilyen
tevékenységekre, mi kizárólag
határozatokat, rendeleteket
tudunk hozni, sem a napi el-
lenõrzésben, sem a szankcio-
nálásban nem veszünk-ve-
hetünk részt. Természetesen
az érintettek és a környezõ
lakók, vállalkozók észrevé-
teleit minden ilyen típusú
döntés elõtt figyelembe szok-
tuk venni, ez íratlanul a köte-
lességünk is, de kissé túlzott-
nak éreztük ebben az esetben
a levelek, üzenetek, fényképek
sorát. 
Mint azt korábban mondtam,
mi nem vagyunk bíróság, ezért
nem is kívánok „hibásokat”,
vagy a helyzet kialakulásában
„felelõsöket” megnevezni, de
úgy gondolom, hogy a konflik-
tusok kialakulásához általá-
ban egy szereplõ nem ele-
gendõ. Ráadásul a szentendrei
fõtérnél zsúfoltabb közterüle-
teken is megférnek egymás
mellett különféle vállalkozá-
sok. Meggyõzõdésem, hogy
városunknak mind a rajzolók-
ra, mind a konflisra szüksége
van, mostanra mindannyian a
városunk képéhez tartoznak,
én személy szerint tisztelem
is õket a munkájukért. A jövõ

heti bizottsági ülésünkön en-
nek szellemében próbálunk
majd egy olyan megoldást ke-
resni, amely a felek akarata
esetén alkalmas lehet a késõb-
bi békés egymás mellett élés-
re, de ehhez elengedhetetlen
mindkét fél aktív közremû-
ködése. Miután a bizottságunk
célja a rendezett belváros,
ezért, amennyiben a turista-
szezonra nem rendezõdik a
helyzet, úgy nincs más megol-
dás; kénytelenek leszünk a
város érdekében mindkét te-
vékenységnek új, konfliktus-
mentes, de a Fõ tértõl távolab-
bi helyet keresni.

•
Korábban megoldásként fel-
merült, hogy a lovas fogat a Fõ
téri kereszt közvetlen közelé-
ben, vagy a képtár elõtt kapjon
közterület-foglalási engedélyt.
Ezeket a helyszíneket azonban
a városüzemeltetési bizottság
nem támogatta. A február 11-
re összehívott bizottsági ülés
elõkészítésére február 5-én a
bizottság tagja, Kiss Károly
képviselõ Bubla János és Sop-
roni György jelenlétében hatá-
rozta meg a templom elõtt azt
a – korábbitól mindössze fél
méterrel távolabbi – helyet,
ahol a lovas kocsi a továbbiak-
ban állhat. A képviselõ saját

kezûleg festette fel a fõtéri
macskakövek egyikére a „célke-
resztet“, amely fölé a kocsi láb-
tartójának középpontjával kell
majd „leparkolni“. A hétfõi
bizottsági ülésen születik végsõ
döntés a helyszínrõl, s ennek
eredményével egészítik ki Bub-
la János szerzõdését. A szerzõ-
désben foglaltak következetes
betartása a függvénye a vál-
lalkozáshoz szükséges engedély
megtartásának is.  
(Bubla János az õt ért kifogá-
sokkal kapcsolatban nem kívánt
élni a nyilvánosság lehetõ-
ségével.)                           -sz-

Tisztelt Olvasóink! Jövõ héten
három, új témában érkezett
olvasói levéllel foglalkozunk
(Szerk.)
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Pályázat
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot ír ki „Szent-
endrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.”
ügyvezetõi posztjára. Meghirdetett munkahely: Szent-
endrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.,
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás, illetve a pályázati doku-
mentáció dr. Kirchhof Attila aljegyzõtõl igényelhetõ:  (26)
503-365, 06-20-937-2338. 

Konflis konfliktus II.
Január 25-i lapszámunkban megjelent írásunk nyomán három levél érkezett
szerkesztõségünkbe. Miután tartalmukban igen hasonlóak, csak részleteket idézünk
belõlük, s megpróbáljuk újabb szemszögbõl feltérképezni az ügyet, megszólaltatva 
a hivatal illetékesét is.

Töltse a Valentin Napot
a Szentendrei 
Casinoban Február 14-én!
szórakoztató játék, szerelmi 
bájitalok, koktélok, romantikus
vacsora mellett.
A szerencsés párok ajándékokat 
is nyerhetnek!

Információ: Game World
elektronikus Casino   ••      Szentendre
Dózsa Gy. u. 25/2   • tel: 26/ 310-498
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Folytatás az 1. oldalról

– Milyen
mértékben
s i k e r ü l t
á t l á t n i a
eddig a cég
ügyeit?
– A pályáza-

ti anyag elkészítéséhez mi,
pályázók a cég Alapító Okiratát,
a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatot, valamint a 2005-os
és 2006-os évek pénzügyi be-
számolóját kaptuk meg. A doku-
mentumokban szereplõ számok-
ból látszott, hogy 2005-ben már
megkezdõdött a gazdálkodás
hanyatlása, 2006-ban pedig
már kifejezetten mélypontra
került.
– A VSZ Zrt. Alapító Ok-
iratának módosítása szerint
megszûnt az igazgatóság, a
cégvezetõi tisztségbõl ve-
zérigazgatói lett, s így Önnek
ezután a Felügyelõ Bizottság
mellett a polgármesternek és
az alpolgármesternek kell be-
számolnia a céges ügyekrõl.
Miért pályázott erre a csöp-
pet sem könnyû tisztségre?
– Elsõ munkaéveimet a Volán
Társaságnál töltöttem, vagyis
egy szolgáltató cégnél. Ké-
sõbb a versenyszférában dol-
goztam, ahol harmad-, másod,
valamint elsõszámú vezetõ-
ként összegyûjtöttem annyi
tapasztalatot, amennyit – az
alkotás vágyának birtokában
– a VSZ Zrt. jelenleg enyhén
süllyedõ hajójának kimen-
tésére fordíthatok. 
– Mi nyerte meg a pályázati
anyagában a bíráló bizottság
tetszését?
– Német és osztrák példákból
kiindulva nyugodtan kimond-
hatjuk: egy jól mûködõ város
vezetésének az az érdeke,
hogy a stratégiai feladatok
irányítása az õ kezükben
maradjon. A hosszú távú ter-
vezésnél a „Stadtwerk” példá-
ját vettem alapul: tõlünk nyu-
gatabbra ezeknek a szerveze-
teknek a kezében van minden,
a városhoz köthetõ ügy: a hul-
ladékszállítástól a cégalapí-
táshoz szükséges üzemeltetési
szerzõdések beszerzéséig.
– Mennyi most a cég kint-
lévõsége?
– Hasonló a tavalyi bázishoz. 
– Hogyan lehet ezt kezelni?
– Összesen 900 oldalt tesz ki a
kintlévõségek listája. A sze-
métdíj-tartozás sok apró tétel-

bõl áll össze, a távhõdíjaknál
pedig kevesebb lakosra jutnak
nagyobb tartozások. Ügyvé-
dünk jelenleg a közületi tar-
tozások behajtásán dolgozik,
s minõsíteni kell a kintlévõ-
ségünket, ezért kértük a pol-
gármester úr és a jegyzõ 
asszony segítségét, hogy az
állandó lakosok és az üdülõ-
tulajdonosok listája alapján
ezt pontosítani tudjuk. Az
adósokat felszólítjuk, adott
esetben élünk a személyes
megkereséssel is, majd a nem
fizetõ ügyfeleink tartozását
helyi adók módjára az illetékes
elsõfokú adóhatósággal, azaz
a polgármesteri hivatallal haj-
tatjuk be.
– Hogyan áll a 2007-es év
mérlegbeszámolója?
– Ahhoz, hogy valós mérleget
tudjunk készíteni, minden-
képpen szükségünk van az
említett lakossági listára. Egy-
szer végre rendet kell tenni a
beszámolók között, hogy csak
valós tételek szerepeljenek
benne.
– A távfûtés alapdíjának
mindössze 5%-os, „szociá-
lisan érzékeny” emelése,
ahogyan a képviselõ-testület
ülésén is elhangzott, csak
átmeneti megoldást nyújt-
hat. Kell-e további gázár-
emelésre számítani?
– Ha valaki olvassa a gazdasá-
gi lapokat, és hallgatja a
híreket, tisztában lehet azzal,
hogy az Energiahivatal a 2008-
as évre még három gázár-
emelés tervén dolgozik. Ma-
gánemberként én is elhûltem
ezen, de cégvezetõként szem-
besülnöm kellett vele, hogy a
gázár mindenképpen emelked-
ni fog. Egyelõre azonban még
nem tudjuk, hogy pontosan
mennyivel növekszik, és azt
sem, hogy milyen áthárítási
módozatok képzelhetõk el. A
fûtési rendszert korsze-
rûsíteni kell, de a fûtõmûvet
nem tervezzük eladni, priva-
tizálni. Ahhoz, hogy fejlõd-
jön a fûtési rendszer, a lakók
összefogó részvételére és
anyagi áldozatvállalására is
szükség lesz.
– Várhatóan mikorra szûn-
nek meg a parkolási rendelet
hiányosságai?
– A következõ testületi ülésen,
február 12-én pontosítják a
képviselõk a felvetett prob-
lémák alapján a parkolási ren-
deletet.

– Mit tervez kezdeni a bel-
városi kereskedõk igencsak
hiányos hulladékszállítási
szerzõdéseivel?
– Érthetetlennek tartom, hogy
a kereskedõk miért kockáz-
tatják a belváros kulturált ki-
nézetét. Összehasonlításul:
Gyõrben 96%-os a szemétdíj-
fizetési hajlandóság, vagyis a
szolgáltató kintlévõsége mi-
nimális. Szentendre – turiz-
musánál és ismertségénél fog-
va – különösen fontos város-
nak minõsül, s éppen ezért
mindenki részérõl becsületes
szerzõdéskötésre lenne szük-
ség, hogy rendezettek legye-
nek a közterületek.
– A szelektív hulladékgyûjtés
mindenesetre sikeresnek bi-
zonyult, s a VSZ Zrt. a pomázi
hulladékszállítás meghívá-
sos pályázatán is indult.
Miért van erre szükség?
– Két vetélytárssal vagyunk
versenyben, a tárgyalásos ára-
jánlaton elhangzottak lesznek
a döntõ tényezõk. Jelenleg a
második forduló elõtt va-
gyunk, és várjuk a pontos
kiírást. A pályázat tétje nem a
nyereség, hanem hogy ameny-
nyiben alulmaradunk, le tud-
juk-e kötni a szemétszállítási
kapacitásunkat. Ha sikerül, de
a pomázi szemétszállítás nem
termel nyereséget, ez akkor is
az elõremenekülés egyik útja
lesz. Ha ugyanis nem sikerül
lekötni a kapacitásunkat, ak-
kor szûkíteni kell, ez azonban
nem lehet cél.
– Mi várható összességében
az eljövendõ hónapokban?
– Attól függ, hogy a cég lik-
viditási helyzete mit tesz
lehetõvé. Jó fél év szükséges
ahhoz, hogy rendezzük a
sorokat. Eközben és ezután is
heti rendszerességgel talál-
kozunk a polgármester és al-
polgármester urakkal. A la-
kosság körében a fizetési
fegyelmet kell fokozni: ha a
cég szolgáltat, a lakók fizessék
meg ennek díját, és mindenki,
aki igénybe veszi a szolgál-
tatást, vállaljon részt annak
terheibõl. Természetesen mód
van arra, hogy valaki fizetési
haladékot kapjon, de a tar-
tozást nem görgetheti maga
elõtt, mert az hosszabb távon
sem neki, sem a cégnek nem
lesz jó.                          

- bt -

Listára várva VÁROSKAPU, 
a családbarát üzletház

A Városkapu Üzletházat 2005 decemberében nyitottuk azzal
a céllal, hogy színvonalas bevásárlási lehetõséget és szolgál-
tatásokat biztosítsunk a Szentendrén és a Dunakanyarban
élõk számára. Az üzletházba betérõ vásárlók jelentõs idõt
takarítanak meg, nem beszélve a fáradságos utazásról, a
nehézkes és költséges fõvárosi parkolásról.

A 2000 m2-en fekvõ bevásárlóközpont fõ célkitûzése az volt,
hogy látogatói gyorsan, egy helyen, kényelmesen tudják
lebonyolítani vásárlásaikat, intéznivalójukat. 
Már az üzletház születésékor megvolt az elképzelés arról,
hogy milyen funkciókat kellene befogadnia, azonban arról,
hogy ténylegesen milyen irányt vett fel, elsõsorban az
agglomerációban élõk igényei döntöttek.
Az Üzletház modern terei, hangulatos belsõ atmoszférája
többre predesztinálja az épületet, mintsem hogy csupán egy
bevásárlóközpont legyen.
A Városkapu a nyitás óta alakítja belsõ életét, hogy a legjob-
bat hozza ki magából – Önökért.
Örömünk, ha tereit, üzleteit a családok, barátok, üzletfelek,
gyerekek elégedett duruzsolása tölti meg nap, mint nap.
A Városkapu Üzletházban kényelmesen intézheti bankügyeit,
széles választékkal várja drogériánk, ékszerüzletünkben egye-
di ékszereket talál, férfi és gyermekruházati üzleteinkben
elegáns és sportos ruházati termékek közül választhat, lak-
berendezési üzletünkben pedig megtalálhatja otthona új
díszeit. Az üzletházban mûködõ Falodában már ízletes regge-
livel és ebéddel várják az úton lévõket, ha pedig kikap-
csolódása vágyik, a Városkapu Üzletházban található étterem-
ben kitûnõ ételekkel és szabadidõs programokkal várja Önt is
a Corner 11 Bowling & Pub étterem, miközben gyermekei 
a képességfejlesztõ játszóházban játszva fejlõdnek.
Február elején ismét új szolgáltatásokkal bõvült a Városkapu
Üzletház palettája,  a Varázsotthon Ingatlanközvetítõ Iroda
segítségére van az új családi fészek megtalálásában, a Helen
Doron Early English gyermeknyelviskolában pedig már 3 hóna-
pos kortól készítheti fel gyermekét a nagybetûs életre. 
A nyelviskolában ingyenes próbaórát is igénybe vehet.

Látogassanak el hozzánk, tájékozódjanak, használják honla-
punkat, folyamatosan várjuk visszajelzésüket – nekünk fontos
az Önök véleménye!

(x)

2000 Szentendre, Dobogókõi út 1. 
www.varoskapuuzlethaz.hu 
06 26 303 548

2000 Szentendre, Rózsa u. 2. • tel.: 06 26 500 430,
mobil: 06 30 952 2566 • www.egyjotanacs.hu

K ö z v e t í t õ i  d í j  n é l k ü l !



Néha már hajlamos az
ember, hogy azt gon-
dolja lassan vége a tél-

nek, nemsokára kezdõdik a
tavasz. Télutói gondolatain-
kat – amelyeket a kertekben
megjelenõ, viruló hóvirágok,
bimbózó krókuszok, valamint
a nyitnikéket éneklõ szénci-
negék, gyöngyözõen trillázó
kékcinegék, vagy a kergetõzõ
feketerigók serkentenek –
könnyen helyre billenthetjük,
ha lesétálunk a Dunához, és
szerencsés esetben ragyogó
napsütésben sétákat teszünk
például a Derecskei forgónál
vagy a Postás-strandon. Itt
ugyanis – némi fajismeret bir-
tokában, vagy határozóköny-
vet használva –, megfigyel-
hetjük a tél vendégeit. Neve-
zetesen azokra a vízi mada-
rakra gondolok, amelyekkel
csak télen találkozhatunk,
költési idõben hiába keres-
nénk õket a vizek mentén. Az
elmúlt napokban erre járván
barátaimmal az állandóan
látható, télen is színpompás
tõkés réce gácsérok, illetve a
barnában pompázó tojóik mel-
lett többféle északi szépséget
is megcsodálhattunk. Elsõnek
az északi madarakra jellemzõ
szelídséggel a közeledtünkre
is csak barátságos távolság-
tartással reagáló fekete-fehér

kontyos récékben gyönyör-
ködhettünk. Társaságukban,
bár kissé félre húzódva, egy
pár téli ruhás csörgõ récét is
láttunk. Õk újabban már
fészkelõként is ismertek ha-
zánkban. Télen az északról
érkezettekkel találkozhatunk
a Duna vonalán. Majd, elõször
csak kissé távolabb, partközel-
ben láthattunk hófehér „ün-
neplõben” pompázó hím kis-
bukókat, a közelben tartóz-
kodó szerényebb színezetû,
barna-fehér fejû, szürkés hátú
párjaikkal. A hímek sem telje-
sen fehérek, bár távolabbról
annak tûnnek. Farkuk, oldaluk
nekik is halványan szürkés, de
a hátuk közepe és abból lefutó,
valamint a tarkó két oldalán
is látható sötét csíkok igazán
elegánssá, porcelánmadár-
szerûvé varázsolják õket.
A túlparton, jól beleolvadva a
háttérbe, koromfekete káróka-
tonák, vagy akinek úgy is-
merõsebb, kormoránok áll-
dogáltak, szárítkoztak egy
szürke gém társaságában. A
kárókatonák köztudottan víz
alatti halászok, s mivel nincs
zsírzó farktõ mirigyük, ezért
halászat után kénytelenek
szétterített szárnyakkal szá-
rítkozni az újabb merülések
elõtt. Napjainkban jól elsza-
porodtak mindenfelé, a Duna

mentén sokszor fekete se-
regként vonulnak, végigpász-
tázva a lehetõségeket. Nagy
károgva két szürke, vagy dol-
mányos varjú is áthúzott a
folyó felett. A délelõtt
folyamán egy egerészölyv is
beült emészteni, köpetelni a
galéria füzesekbe. Ilyenkor
olyan csodálatos a mimikrije,
hogy még állványos távcsõvel
sem találtuk meg többet.
Aki az erdõszéleken bóklászik,
ilyenkor hallhatja már a harká-
lyfélék nászdobolását, a kül-
lõk, nagy fakopáncs rikoltását,
vagy a közép fakopáncs „nyá-
vogását”. Szakkörös gyerme-
keimnek szoktam mondani,
arról ismerhetik jól meg ezt a
hangot, hogy arra a macskára
emlékeztet, akinek a farkára
léptek. A harkályok állandó
odúlakó madaraink, s mint
ilyenek korán kezdik az udvar-
lást. A költési szezon viszont
késõbbre, március végére,
április elejére esik. A hollók is
építik, vagy tatarozzák már
ilyenkor a fészkeiket, ame-
lyeket nem csak õk, hanem a
sólyomfélék is használnak. Õk
ugyanis nem építenek fész-
keket. Vagy sziklapárkányra,
vagy kölcsönzött fészekben
nevelik a Húsvétra már kikelõ
utódaikat.
Mindenkinek, aki kihasználja
a télbe ékelt tavaszias napo-
kat, szép élményeket kívánok.

Szentendrey Géza
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2008: 
a békaéve

Békák nélkül szegényebb lenne
a világ. Tavasszal a tavak
partján nem harsogna a bé-
kakórus, éhen maradnának a
gólyák, minket pedig megen-
nének a szúnyogok. Az Állat-
kertek és Akváriumok Világ-
szövetsége a híres természet-
filmes, sir David Attenborough
védnökségével azért nyilvání-
totta az elõttünk álló esztendõt
a béka évének, hogy felhívja a
világ figyelmét a kétéltûeket
fenyegetõ veszélyekre.

A biológusok, környezetvédõk
szerint kétéltû krízis tapasz-
talható, azaz a Földön élõ
kétéltûek, békák, gõték, sza-
lamandrák fele kipusztulhat az
elkövetkezõ ötven évben. Az
élõhelyek felszámolása, a klí-
maváltozás, a környezet-
szennyezés, a vegyszerezés, a
túlzott vadászat és a begyûjtés
egyaránt fenyegeti a kétél-
tûeket. A szakemberek szerint

a legnagyobb veszélyt mégis
egy tíz éve feltûnt parazita
gomba, jelenti : ha felüti fejét,
az általa terjesztett betegség
a kétéltûek 80 százalékát
hónapok alatt kipusztíthatja
az egyes élõhelyeken. A gom-
bás megbetegedés a békák
között járványszerûen terjed,
és nagyon könnyen átkerül
egyik populációból a másikba.
2007 õszén új-zélandi kutatók
arról számoltak be, hogy meg-
találták a fertõzés ellenszerét,
ami a tesztek során három, Új-
Zélandon õshonos és a kihalás
szélén álló békafaj esetében
hatékonynak bizonyult, az
azonban még mindig kérdés,
miként juthatna el a szer a ter-

mészetben élõ veszélyeztetett
fajokhoz. Szintén globálisan
ható tényezõ az UV-B sugárzás
alkalmankénti megemelkedé-
se. Az ultraviola sugárzás elsõ-
sorban az ebihalak és gõte-
lárvák egyedfejlõdését befo-
lyásolja negatív irányban.
Emelt mennyiségû dózis mel-
lett a fejlõdési rendellenes-
ségek legszélesebb skálája

alakulhat ki, és legtöbbször
már embrionális korban pusz-
tuláshoz vezethet. A peték
fejlõdésében ugyanilyen prob-
lémákhoz vezet a létfontos-
ságú vizes környezetük sava-
sodása és fémmel, nehézfém-
mel történõ szennyezése.
Létrehozták a „Kétéltûek bár-
kája” nevû mozgalmat, amely-
nek egyik fõ célja a legnagyobb
veszélyben lévõ fajok befogása
és zárt helyeken – állatkertek-
ben, akváriumokban és egyéb
környezetvédõ intézmények-
ben – való õrzése, mindaddig,
amíg a fõ veszélyforrások fel-
számolása meg nem történik.

K. I.

Sétatavaszias télben

„A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek
lennénk, megváltoztathatná a világot.” (Gandhi)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait  

a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó 

tel.: 30/319-9634  •  e-mail: ujsag@szevi.hu

Akkor, ha jó kertész vagy, biz-
tosan tisztogatod már a kerti
szerszámokat, élezed a met-
szõollódat. Ugyanis február-
ban megindul az élet a téli
pihenés után, nagy a sürgés-
forgás a kertekben. Fagy-
mentes napokon a gyümölcs-
fák tisztogatását, metszését,
majd ezt követõen téli lemosó
permetezését meg lehet kez-
deni. Felhívom a figyelmet a
bõ lével végzett lemosó per-
metezés fontosságára, ugyan-
is ezzel az év további perme-
tezéseinek a sikerét alapozzuk
meg, még egy-két évközi per-
metezést is spórolhatunk.
A metszést az almatermé-
sûekkel kezdjük, majd a bok-
rokkal folytathatjuk. Ám a
ribiszke, málna, kajszi, õszi-
barack metszésével várhatunk
rügyfakadásig.
Nagyon lényeges, hogy fagy-
mentes napon végezzük 
a metszést, mert fagyban 
a vesszõk törékenyek, és a
keletkezett sebek sem tudnak
begyógyulni.
„Borsót, mákot hóra vesd!” –
tanította a nagymamám, s
valóban, több növény magját
kora tavasszal már el lehet
vetni. Ilyenek a két, már em-
lített növényen kívül a vörös-
hagyma, retek, petrezselyem,
sárgarépa. Még februárban, ha
enyhe a tél, a tulipánhagy-
mákat földbe lehet tenni, de
csakis ültetõlapáttal, nem
benyomva a földbe. Ilyenkor
ugyanis már duzzadtak a
hagymák. Sok kiskertben lát-
tam, hogy a hóvirág, tõzike
virágzik. Ez is az enyhe telet
jelzi. S a néphit szerint, ha
Zsuzsanna napján (február
19.) megszólal a pacsirta,

akkor vége a télnek. Én már
nagyon várom ezt a pacsirtát.

Ez a védett növény a tavaszi
kert pompás dísze. Egész
Európában honos, hagymás,
évelõ növény. Kedves, bókoló,
fehér színû lepellevelei végén
zöld pöttyök vannak. Már feb-
ruárban virágzik. Kiválóan tûri
az árnyékot, fõleg fák alá ül-
tessük. Nedves, üde talajú er-
dõkben megtalálható, de min-
den talajtípuson kiválóan dí-
szít, kivéve a homokos talajt.
Szaporítása tõosztással törté-
nik, tavasszal vagy õsszel.
Két rokona, a nyári (Leucojum
aestivum) és az õszi tõzike
(Leucojum autumnale) is
ismert kerti növények, fõleg
virágzási idejükben térnek el
egymástól.
A nyári tõzike áprilistól jú-
niusig, míg az õszi tõzike az
õszi hónapokban virágzik. Ez
utóbbi fehér virágai rózsásan
futottak.

Dunai Julianna
okl. kertészmérnök

e-mail: duju@dunakanyar.net

Neked is van kerted?

Tavaszi tõzike
(Leucojum aestivum)
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Mezei katáng 
(CICHORIUM INTYBUS)

Más néven: cikória, kávé-
katáng, napra járó stb.
Utak mentén, réteken, meg-
mûvelt földeken az országban
mindenütt megtalálható, kö-
zönséges gyom. Évelõ növény.
Nagyban termesztik is. Szára
tejnedvet tartalmaz, 1 m ma-
gas is lehet. A szár sekélyen
bordázott, üreges, elágazó,
kopasz. Alsó levelei öblösen
fogasak, hasogatottak, vagy
visszás tojásdadok. Felsõ le-
velei szives-nyilas vállúak,
hosszan lándzsásak. Virágai
gyönyörû világoskékek, napos
idõben délelõtt nyílnak.  Jú-
liustól  szeptemberig virágzik.
Gyökere karós-hengeres.
Gyûjtendõ a növény föld felet-
ti része és a gyökere. A szár

vékony, virágos hajtásait
letördeljük, majd szárítjuk.
A szárítást meleg, szellõs
helyen végezzük. A gyöke-
reket kora tavasszal vagy késõ
õsszel gyûjthetjük. Megtisz-
títás után a gyökereket 10-15
cm hosszú darabokra vágjuk
majd jó meleg helyen szá-
rítjuk. Régen kenyérsütõ ke-
mencében szárították. A szá-
rítás addig tart, míg a gyöke-
rek pattanva törhetõvé nem
válnak. Gyógyászati célra ál-
talában csak a vadontermõ
katángot használjuk. A ter-
mesztett katángnak csak a
gyökerét használják, fõleg
pótkávé gyártására (pörkölik
és porítják). A katáng herbáját
a nép régóta használja mint
emésztésserkentõt, étvágy-
javítót. Epe és májmûködési
bajok esetén is használatba
kerül. Tísztitja a vesét és a
lépet. Régen hisztériára és
képzeltbetegségekre java-
solták. A szem kötõhártya-
gyulladásánál búzavirággal
keverve borogatót fõztek
belõle. A gyökérbõl készült
cikóriakávé ízletes és tápláló.
Tartósan fogyasztani azonban
nem szabad, mivel gyakori
fogyasztása visszércsomó-
képzõdéshez vezethet, arany-
ér bántalmakat okozhat. A
friss gyökér kipréselt nedvét
sárgaság ellen isszák. 

Pistyur Imre

(Az illusztráció Pistyur Gabri-
ella selyemfestménye)

Szokott sepregetni háza, 
ingatlana elõtt?

Gyakran zsörtölõdünk, hogy piszkosak, szemetesek az
utcáink, és haragszunk a sokat hangoztatott köztisz-
taságért felelõs városi cégre. Amit olykor jogosan is
tesszünk, de vajon mi, városlakók eleget teszünk-e azon
kötelezettségünknek, hogy saját házunk ingatlanunk
környékét ápoljuk, tisztán tartsuk?
Ismerjük-e Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének a város köztisztaságáról szóló – lakosokra
vonatkozó – rendeletét, amely a város honlapján is
olvasható?

„…..A köztisztaság biztosításának eredményessége érdekében
az ingatlantulajdonosok (kezelõk, használók) kötelesek gondos-
kodni:
a) az ingatlan elõtti járda, valamint a járda és az úttest közöt-
ti kiépített, vagy kiépítetlen terület, illetve járda hiányában az
ingatlan határától számított 1,5 m széles területsáv gondo-
zásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl, bokrok
nyesésérõl, a hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésrõl –
függetlenül a területen biztosított köztisztasági közszolgáltatás
mértékétõl:
b) az ingatlan melletti nyílt árok és annak mûtárgyai (kapube-
járók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvíz-
gyûjtõk) takarításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladék eltávolításáról;
c) azon magánutak gondozásáról, karbantartásáról, taka-
rításáról és síkosság-mentesítésérõl, amelyek a közforgalom
számára nincsenek átadva, de lakóközösségek együtt használják;
d) a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyom-
mentesítésérõl, rovar- és rágcsálómentesítésérõl;
e) az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterület-
re kinyúló ágak és bokrok nyesésérõl.
Mindezen tevékenységek végzésekor fokozottan kell ügyelni arra,
hogy az utak, járdák burkolata és az egyéb mûtárgyak ne sérül-
jenek meg, továbbá, hogy a terepszint változatlan maradjon…”

Minden törvény, szabály és rendelet annyit ér, amennyit betar-
tanak vagy betarttatnak belõle. Talán ha a város szolgálatában
dolgozó közterület-felügyelõk olykor egy-egy kirívóan szemetes
utca lakóit felszólítanák, hogy a fent említett rendeletben
foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget, akkor ez segít-
hetne a város köztisztaságának állapotán, és javíthatna az itt
lakók és ide látogató turisták közérzetén.

Kéri I.

E rovatunkban arra
szeretnénk felhívni 
a figyelmet, hogy minden
egyes döntésünkkel 
és minden
tevékenységünkkel,
valamilyen módon hatunk
a környezetünkre. 
Azzal, hogy mit vásáro-
lunk, hogyan világítunk,
fûtünk, hogyan 
gazdálkodunk vízkész-
letünkkel, vagy éppen
hogyan közlekedünk,
ugyanúgy árthatunk 
a környezetünknek vagy
kímélhetjük azt.

Januártól mindenkinek többe
kerül a fûtés. Lakjon falun
vagy városban, családi vagy
társasházban. Viszont sok mú-
lik azon, hogyan gazdálko-
dunk az energiával, milyen a
fûtési rendszer és a szigetelés.
Ésszerûbb gazdálkodással,
nemcsak pénzt spórolunk
meg, hanem a környezetünket
is kíméljük.
A fûtési szezon legalább hat
hónap. Mindegy, hogy olaj, gáz
vagy szilárd fûtõanyag, a ház-
tartást egyformán megterheli. 
Az energiafelhasználás csök-
kentése kétféleképpen érhetõ
el: szokásaink megváltoz-
tatásával, energiatakarékos-
sági beruházásokkal, pl. szi-
geteléssel, új ablakok, ajtók
beszerelésével. Mielõtt bár-
mibe fognánk, érdemes elgon-
dolkodni azon, hol és miképp
takaríthatunk meg energiát. 
Néhány ötlet az energiafel-
használás csökkentésére.
A háztartások, valamint az iro-
dák nagy részében a legtöbb
energiát a fûtésre használunk
el. Az ideális hõmérséklet
télen 18-20°C. A helyiségeket
nem szabad túlfûteni. A túl
magas hõmérséklet növeli a
megfázásos, valamint az al-
lergiás megbetegedések ve-
szélyét. A hõmérõ által muta-
tott hõmérsékletet azonban
különbözõ emberek eltérõen
érzékelik, vagyis a „szubjek-
tív” hõérzetünket több szem-
pont befolyásolja. A végzett
munka jellege (ülõmunka,
vagy némi mozgással is jár), a
rajtunk lévõ ruházat, életko-
runk, fizikai állapotunk, a le-
vegõ relatív nedvességtartal-
ma, a belsõ légáramlat inten-
zitása, iránya, a bútorok, falak
színe, hõmérséklete. Így
ugyanabban a helyiségben
egyes helyeken (pl. ablak mel-
lett, fûtõtest közelében, hu-

zatosabb helyeken) eltérõ
lehet a hõmérséklet. Ezért fon-
tos, hogy – fõleg nagyobb ter-
mekben – egyénileg állítható
legyen a fûtés. 
Az alacsonyabb nedvességtar-
talmú levegõt hûvösebbnek
érezzük – így fõleg télen for-
dul elõ, hogy emiatt maga-
sabbra állítjuk a fûtést, ez
azonban tovább csökkenti a
levegõ relatív nedvességtar-
talmát. Télen 17-21°C, hõ-
mérséklet mellett 30-70%-os
relatív nedvességtartalom
biztosít jó közérzetet. Vagyis,
ha száraznak és hûvösnek
érezzük a levegõt, elõször
párologtassunk, illetve nö-
vények elhelyezésével teremt-
sünk kedvezõbb klímát, és
csak ezután állítsuk a fûtést
magasabb fokozatra.
Lakóházaknál a megszökõ hõ
10-30%-a az ablakon át tá-
vozik, ezért érdemes gondot
fordítani a megfelelõ szige-
telésre. Az olcsó filc vagy gu-
miszigetelés hatékony, de
megfontolandó a rosszul záró-
dó ablakok cseréje.
A korszerû, „hõszigetelõ”
üvegablakok 40-75%-kal ke-
vesebb hõt engednek át, mint
a hagyományos ablakok! 
A szigetelés mellett télen
sötétítõ függönyökkel tehet-
jük kellemesebbé a belsõ hõ-
mérsékletet. A függöny ne
takarja az ablak alatti fûtõ-
testet, ezzel csak a meleget
tereljük kifelé. Télen napköz-
ben engedjük be a napfényt a
szobába, éjszakára viszont
húzzuk be a sötétítõ függönyt,
így kevesebb hõ szökik ki az
ablakokon keresztül. A fûtõ-
testeket polcok alá is állít-
hatjuk, ezzel a szoba belseje
felé tereljük a meleg levegõt,
amely egyébként fölszállna a
plafon irányába.
Gondoskodjunk róla, hogy
éjszaka csökkentett hõmér-
sékleten mûködjön a fûtés. Jó
megoldás erre az idõkapcsoló
használata. A fûtés 2 fokkal
való lejjebb állításával 12%-
os energiamegtakarítást ér-
hetünk el!

Kéri Ildikó

Mindennapi zöldtanácsok!

TÉLI AKCIÓ
Szentendrén 

a rendelõintézetben
SZTK vények beváltása

Szemüvegkészítés és javítás
Bifokális és multifokális lencsék

Fényre sötétedõ lencsék
Kontaktlencse utánrendelése
Kontaktlencse ápolószerek

Sportszemüvegek
Tokok, kiegészítõk

Teljes körû garancia
Február 1–március 31-ig

10% kedvezmény a hirdetés bemu-
tatójának szemüvegkészítés esetén

2000 Szentendre 
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

Emberélet Alapítvány
és Florance Nõvérszolgálat

a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata

H: 14-16 óráig HAVASS MÁRTA
asztrológus
K: 9-13 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás
15-17 óráig DR. BENES ERIKA
belgyógyász, pszichoterapeuta,
Simonton terápia
17-19 óráig WAHR NÓRA
természetgyógyász
Cs: 17-19 óráig MÉSZÁROS JUDIT
természetgyógyász
P: 13-15 óráig Florance
Nõvérszolgálat otthonápolás

2000 Szentendre,
Paprikabíró u. 4 .
e-mail: emberelet@gmail.com
Tel.: 06-20-995-7167
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Gy. Molnár István festõmûvész
75 éves. Ebbõl az alkalomból
nyílt kiállítása február 1-jén 
a szentendrei Városházán. 
A mester közelmúltban és 
a jelenben készült olajképei –
melyek egy kis kamaratárlat
igényeit elégítik ki – az
absztrakció, illetve a fél-
absztrakció jegyeit hordozzák.
Színvilágukban és megfogal-
mazásukban olyannyira a festõ
névjegyét hordozzák, hogy a
kiállított képek színharmóniá-
ja a nézõt emlékeztetheti arra
a mûvészre, aki néhány éve a
város meghitt és még épen
maradt ódon részeit festette.
Az alkotó ugyanaz – csak egy
kicsit másként.
A félabsztrakt képeken a ma-
gyar történelmi mesehõsõk,
mint Furulyás Palkó, vagy
történelmi figurák, a janicsár
aga személye körüli varázst
álmodja meg, amely álom a
messzeségbe, az idõtlenségbe
hajózik a Regattán. Kiállított
képeinek másik része, a Szín-
architektura-sorozat a tiszta
geometriai képszerkesztést
reprezentálja. Itt a geometri-
ai formák, a gazdag színek
remek összeillesztésével a for-
ma és térhatás különleges
látványát éri el.
A Pro Urbe-díjas mûvész kísér-
letezõ típus, aki a korai korsza-
kára jellemzõ absztraháló kife-
jezést késõbb felcserélte a ter-
mészetelvû képek megfesté-
sére, amire nyilvánvalóan a
fõvárosi környezet után a kis-
város hangulatos varázsa kész-
tette. A természetelvû ábrá-
zolás mellett tört lándzsát
olyan korban, amikor a kortár-
sai az absztrakció és az avant-
gárd szellemében dolgoztak.

Most azt realizálhatjuk, hogy
ismét az absztrakcióra vált. De
az elõbbit sem hagyja abba.
Soha sem hitte, azt, hogy a
látás és természet kapcso-
latában gyökerezõ mûvészet
valaha is kiiktatható, elha-
nyagolható lehetne, különben
elérnénk a vizuális mûvészet
határát, ahol a festõi téma
mondanivalója jelentéktelen-
né válna.
Gy. Molnár István nem el-
kényeztetett mûvész, sem a
kritikusok, sem a szakma ré-
szérõl. Igaz, soha nem fog-
lalkozott karrierépítéssel, nem
kilincselt befolyásos kollé-
gáknál, sem a politikus-mû-
vészetpolitikus (ál)barátok-
nál. Nem érdekli a pénz, csak
addig, hogy festékre és vá-
szonra jusson. Számára a fes-
tés életforma. 
Mindazonáltal megszívlelendõ
tanács lehetne, hogy egy
olyan jelentõs szentendrei
mûvésznek, mint Gy. Molnár,
75 éves korára egy retrospek-
tív életmû-kiállítás dukálna.
Nekünk, mûbarátoknak sze-
rencsére nem a plecsnik és
kitüntetések számítanak, ha-
nem a „megfestett kép”, ami
az idõtálló élményt nyújtja.
Mindazok, akik szeretik Gy.
Molnár István piktúráját és
szerény intellektusát, kívá-
nunk egészségben és har-
móniában teli további alkotó
éveket. És kívánjuk, hogy a
jövõben is csak a festészetben
élhessen.

S. Nagy János

(A tárlat megtekinthetõ 
március 1-jéig)

Egy születésnapi
kiállítás margójára

Gy. Molnár István (a képen háttal) 
Hajdú László festõmûvésszel a kiállítás-megnyitón

Lisztérzékenyek országos farsangja
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt február 16-án, szom-
baton 13 és 18 óra között farsangi mulatságra Pomázon, 
a Teleki-Wattay kastélyba (Templom tér 3.). Ez a rendezvény
nemcsak a szórakozásról szól, a szervezõk szeretnék felhívni 
a figyelmet a lisztérzékenység nehézségeire is. 
PROGRAM
• Evés-ivás: glukénmentes finomságok (farsangi fánk, rétes,
juhtúros pogácsa, pizza és más meglepetések
• Jelmezverseny értékes nyereményekkel

• A LÉT (Lisztérzékeny
Társulat) meglepetés
produkciója
• Gyermekprogramok:
Doki és Barnabás, a
beszélõ majom, Török
György interaktív
bábelõadása, kézmûves
foglalkozás óvónõk
segítségével
• Tanácsadás: belgyó-
gyász-gasztroenteroló-
gus és szakképzett
dietetikus részvételével

Információ és jelentkezés: NINA Táplálékallergiások 
és Cukorbetegek Boltja, 06-20-432-2208
Alter Táplálékallergia Bolt, (06-1) 345-4171
Budaörsi Élelmiszerallergia Szaküzlet, 06-23-0441-465
alter@alter.hu

2000 Szentendre, 
Dumtsa Jenõ u. 22.

Tel./Fax: 26/317-965,
26/317-966

E-mail: 
szentendre@tourinform.hu

Nyitva H-P: 9.30-16.30  
Sz-V: 10.00-14.00

Új szolgáltatás!
Színház-, koncertjegyek,
sporteseményekre
belépõk rendelhetõk 
a Tourinform irodában!

Ajánlatunk:

YAMATO (tradicionális
japán dobzenekar 
fantasztikus mûsora)
február 14-16.

HARLEM GLOBETROTTERS
(óriás amerikai kosarasok
show mûsora)
február 28.

Szentendre, 
Római sánc köz 2/B

DR. SZOLNOKI JÁNOS
26/317-532, 30/937-0863

Rendelési idõ:
H-P: 8.00-18.00, Szo: 9.00-12.00

szojanos@interware.hu
www.hegyvidekiklin.uw.hu

DR. SCHUMICZKY GÁBOR
26/314-287, 30/415-9060

Rendelési idõ:
H-P 9.30-12.00, 15.00-19.30

Szo.: 10.00-12.00

SZOLGÁLTATÁSAINKBÓL
• Állatkórházi ellátás, panzió

• Mûszeres vizsgálatok – 
Rtg, UH, EKG, endoszkóp

Éjszakai, hétvégi ügyelet: 
30/66-26-849

A FLOGISTON KFT.
MUNKATÁRSAT
KERES

Pénzügyi elõadó

munkakör betöltésére

Elvárások:

• Legalább középfokú
végzettség
• Pénzügyi területen
szerzett 2-3 éves gyakorlat
• Alapos és naprakész
számviteli ismeret
• Legalább középfokú
németnyelv-tudás
• MS Office és valamilyen
integrált pénzügyi rendszer
magabiztos ismerete
• Precizitás, dinamizmus és
nagy munkabírás
• Képes önállóan és csapat-
ban is dolgozni

Elõny:

• Fõiskolai végzettség
• Mérlegképes könyvelõi
végzettség
• Gazdasági szakirányú
képzettség

Amit kínálunk:

• Szakmai fejlõdési
lehetõség
• Jó munkahelyi közösség

Munkavégzés helye:

Szentendre, Kõzúzó utca 5.

Érdeklõdése esetén a
pályázatot (szakmai önélet-
rajzát, motivációs levél) 
a bérigény megjelölésével,
„Pénzügyi elõadó” jeligével
kérjük eljutatni a következõ
címre:

a.pompor.flogiston@t-
online.hu

HUNGIM Kft.

telepén
Szentendrén, 

a Kõzúzó utcában

IRODA-
HELYISÉGEK

továbbá

27 m2-es RAKTÁR 
és nyitott raktár

KIADÓ!

Tel.: 30-400-3970
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SZERESD
SZENTENDRÉT SÉTÁK

I s m e r e t l e n
múzeumok cím-
mel február 10-
én, vasárnap 15

órakor a városban sok kisebb,
lelkesedésbõl létrehozott ma-
gánkiállítás felfedezésére hív-
ják ezúttal az érdeklõdõket 
a szervezõk: ellátogatnak a
Lámpamúzeumba, a Rádiótör-
téneti Kiállításra vagy a Mu-
zsikáló Múzeumba. Találkozó
a belvárosi Bükkös-hídnál az
evangélikus templom elõtt.
További információ: 
www.kecmec.hu, 
info@szeresdszentendret.hu.

KONCERTEK

A Kecskés Együttes kamarater-
mében (Ignatovity u. 2., a
Barcsay Gyûjteménnyel szem-
ben) a következõ koncertek
lesznek februárban: 14-én,
csütörtökön 18 órakor: Ba-
lassa Bálint éneki (Elõadó
Kuncz László énekmûvész,
közremûködik a Kecskés
Együttes). 20-án, szerdán 18
órakor: Élõ évezredek zenéje
(Kecskés Együttes – L. Kecskés
András). 27-én, szerdán:
Zene és Varázslat (L. Kecskés
András elõadása). Elõzetes
bejelentkezés a (26) 310-429,
06-20-591-1161 és a 06-70-
93-00-850 számokon.

WASS ALBERTRE
EMLÉKEZVE

A Magyar Vár Alapítvány feb-
ruár 10-én, vasárnap 17
órától a Pomázi Mûvelõdési
Házban Wass Albert szüle-
tésének 100. évfordulójára
emlékezve Magyar Vár Estet
szervez. 
Az est programja: 
17 órától A látó ember címû
portréfilm vetítése. A film az
író halála elõtt nem sokkal
készült, nemcsak saját éle-
térõl, hanem a korabeli Er-
délyrõl, az erdélyi irodalom-
ról is mesél, és néhány ver-
sét is elmondja. 
18 órától dr. Takaró Mihály
irodalomtörténész elõadása
hallgatható meg, és részletek
kerülnek bemutatásra az
Adjátok viszsza a hegyeimet
címû, Koltay Gábor rendezte
filmbõl.
A belépõjegy ára: 500 Ft.

ÉLETEM ELSÕ 
KIÁLLÍTÁSA

Február 14-én, csütörtökön
17 órakor nyílik a sorozat
következõ kiállítása Péterfi
Dániel egyetemi hallgató ter-
mészetfotóiból. A kiállítás
megtekinthetõ március 16-ig
a MûvészetMalom Barlang
Galériájában (Bogdányi u.
32).

Senki többet?

Negyedszer!
A Szentendre Mûvészetéért
Alapítvány negyedik alka-
lommal rendezi meg árve-
rését a Szentendrei Mûvé-
szetMalom fejlesztése javára
március 1-jén, szombaton
17 órától a Malomban.
A szentendrei mûvészektõl,
gyûjtõktõl, mûvészi hagya-
tékok gondozóitól elsõsorban
a grafikai mûfajokhoz tartozó
alkotások (egyedi rajz, nyo-
mat, akvarell stb.) felajánlását
kértük 50-50%-os megosz-
tásban, de mint minden év-
ben, festmények is kikiáltásra
kerülhetnek. A felajánlott
mûvekbõl kiállítást rendezünk

február 23–március 1. között
a helyszínen, és az anyag
megtekinthetõ lesz a
www.axioart.com internetes
árverési oldalon is.
A mûvek beárazását és az auk-
ció vezetését – mint minden
évben eddig – Marsó Diána, az
Arte Galéria vezetõje, árverési
szakember vállalta.
A hagyományosan alacsony
kikiáltási árak azt a szándékot
tükrözik, hogy kedvet csinál-
janak a licitáláshoz, illetve
elérhetõbbek legyenek a
mûvek a gyûjtõk számára a
többszörös haszonkulcsú ga-
lériás árakhoz képest.
Az évrõl évre kora tavasszal
rendezett aukció – úgy gon-
doljuk – hagyományt terem-
tett, és nagy öröm, hogy a kez-
deményezés nyomán a mûvé-

szek segíteni tudják a Malom
fejlesztését. Eddig a félkész
szárny középsõ szintjének biz-
tonsági korlátrendszerét tud-
tuk elkészíteni a bevételbõl,
és most folyik a kész szárny
világításának korszerûsítése.
Tervezzük az eddigi kiállítá-
sok anyagából képeslapok
megjelentetését is, melynek
bevétele szintén visszafor-
dítódna a Malomra.

Köszönet minden felajánlónak
és minden vásárlónak is,
akikkel így közösen elõ tudjuk
segíteni a szentendrei tör-
téneti és kortárs képzõmû-
vészet múzeumának és kiál-
lítóhelyének kialakulását!

Urbán Ágnes
kurátor

A Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány Kura-
tóriuma évente  alapítványi
díjat adományoz az oktatás,
a kultúra, a tudomány te-
rületén kiemelkedõ teljesít-
ményt elért személyeknek 
a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából. 
A 2008-as év díjazottjai között
köszönthetjük az immáron
Kodály Zoltán közmûvelõdési
díjjal kitüntetett Szankovits
Tibor késes kézmûves népi
iparmûvészt, aki egyedülálló
munkásságával méltán emeli
Szentendre értékeit és hír-
nevét.
Szankovits Tibor 20 éve nyi-
totta meg méltó környezetben
a Késesház Múzeumot Szent-
endrén. Elmondása szerint már
egészen kicsi gyermek kora óta
vonzódik a késekhez, illetve
azoknak elkészítéséhez. Az
édesapjától tanult precizitás
és mértani pontosság, a
veleszületett hivatástudatá-
val ötvözve világhírû mû-
vésszé tette ezen legõsibb
kézmûves szakma mesterét.
Szankovits Tibor felesége Már-
ta, a híres kés- és fegyver-
készítõ Börcsök család leánya,
mely az 1800-as évek óta adja
tovább a kihalófélben lévõ
mesterséget apáról fiúra. Így
van ez most is, hiszen két fiúk,
Viktor és Örs is kitanulták ezt
a különleges szakmát, és
együtt dolgoznak édes-
apjukkal. 
A múzeumban látható egye-
dülálló munkák kivétel nélkül
zsûrizett darabok, melyek

különleges minõségükkel és
kivitelezésükkel méltán szol-
gáltak rá a hírnévre. A magyar
késkészítés hagyományának
õrzését és ápolását szem elõtt
tartó iparmûvész a mai napig
rendszeresen járja az országot
és a múzeumokat, s kutatja a
különbözõ tájegységek stílu-
sait s formáit, melyek aztán
visszaköszönnek a késein. A
hagyományos magyar motí-
vumok között szerepel többek
között a kettõs páva, a komon-
dor, a ló, a gémeskút, vagy a
különbözõ pásztorjelenetek.
Az álló kakassal ellátott pen-
gék – mely a család címere –
német acélból, a nyelek pedig
agancsból vagy bivalyszaruból
és fából készülnek. A mester
rendkívül gazdag formavilág-
gal és precizitással dolgozik,
az õsi motívumokat gyakran
vegyíti a fejében megszületõ
elemekkel, melynek eredmé-
nye magáért beszél. 
A Szent György Lovagrend Fegy-
vermesteri kitüntetettje szá-
mos komoly elismeréssel büsz-
kélkedhet, köztük az Iparmû-
vészeti Múzeum Nagydíjával, a
Kismesterségek Mûvészetének
Díjával, vagy a Nívódíjjal. A
hivatalos elismerések mellett
mégis úgy éreztem, hogy a
család arra a legbüszkébb, hogy
a világ legkülönbözõbb pont-
jain élõ emberek – az amerikai
ex-elnök Jimmy Cartertõl az
alkalmanként hazánkba láto-
gató turistákig – feltétlen biza-
lommal és hûséggel használják
nap mint nap a késeit.

Sodin

A késes-mester

FARSANGIBULI 
A STAMPOK SZABADIDÕPARKBAN

Szankovits Tibor

Fáklyás Békejel

Szentendrén 

március 29-én

Küldjünk egy jelet,

hogy mi 

szentendreiek 

békét akarunk 

a világban, 

és önmagunkban.

www.humendre.hu

Cafe Rodin
Február 16. szombat 20 óra
TÁTRAI ÉS SZÛCS ANTAL GÁBOR 
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Belépõ: 2000 Ft
Szentendre 
Ady E. utca 6.
Tel.: 26/301-132
www.caferodin.hu
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AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Koloniál bútorok (étkezõasztal, 6 szék,
tárolószekrény, kétajtós szekrény bár-
kombinált és könyves szekrény, 2 kanapé,
3 fotel, dohányzóasztal, komód) sürgõsen
eladók. Barokk stílusú hálószobabútor,
szekrény zeneszekrény, komód Duna-
bogdányban eladó. Tel. (26) 392-124,
06-30-630-6997.

ÁÁLLLLÁÁSS

Szentendrei mûhelyembe varrónõt kere-
sek. Tel. 06-30-966-8497.

Orvosi mûszerek forgalmazásához part-
nereket keresek. Tel. 06-20-965-0057.

Visegrádon, a Gulyás csárdába gyakorlott
szakácsot és felszolgálót keresünk ál-
landó munkára, azonnali kezdéssel. Tel.
06-20-960-7833.

Szomatopedagógiai vagy konduktori
szolgáltatást keresek heti rendszeres-
séggel a 2007/08 nevelési és tanévre.
Tel. 06-20-362-9841.

Szentendrei üzletbe lehetõleg keres-
kedelmi végzettséggel rendelkezõ, nyel-
vet beszélõ, talpraesett, fiatalos munka-
társat keresünk eladói munkakörbe heti
3-4 alkalomra. Tel. 06-30-572-9729.

Görög Kancsó Étterem szakácsot keres.
Tel. 06-20-927-0021.

Szentendrei kristályüzletbe nyelvet be-
szélõ, megbízható (leinformálható) mun-
katársat keresünk esetleg heti négy alka-
lomra is. Tel. (26) 319-606.

Asztalos vagy faiparban jártas, kreatív,
jó kézügyességû munkatársat keresünk.
Tel. 06-20-944-8037 Sima és Társa Bt.

Szentendrei étterem szakácsot keres. Tel.
06-20-599-6988.

Szentendrei étterem pultoslányt keres
délutánra, hétvégére. Tel. 06-20-599-
6988.

Budakalászon nyíló szépségszalonba
keresek vállalkozóként dolgozó fodrászo-
kat, masszõrt, pedikûröst, manikûröst és
mûkörmöst. Tel. 06-30-250-7598.

Ingatlanportál szentendrei irodája
számítógépes ismeretekkel, gépkocsival
rendelkezõ fõállású ingatlanértékesítõ
munkatársakat keres. Fényképes szakmai
önéletrajzokat a szentendre@ingat-
lanportal.com címre kérjük. Tel. 06-20-
474-2000.

Gyakorlott szakácsot és felszolgálót
felveszünk Szentendre központjában.
Fizetés megegyezés szerint. Tel. 06-20-
980-9274.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

Fiatalosan dinamikus, egyedülálló, állat-
szeretõ, nyugdíjas, értelmiségi nõ, angol
nyelvtudással, jogosítvánnyal háztartás-
vezetést vállal ottlakással. Tel. 06-30-
990-3922.

Könyvelõ irodában keresek munkát fõ
vagy részmunkaidõben, 11 éves összhi-
vatali kapcsolódó ismeretekkel. Tel. 06-
20-399-6725.

Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas
építészmérnök. Tel. 06-30-934-4992.

ÁÁLLLLAATT

Kutyakozmetika Szentendrén. Tel. 06-30-
542-9920.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Nõgyógyászati magánrendelés Szent-
endrén a Bolgár u. 10. szám alatt. Tel.
06-30-956-8280, Dr. Bínó Brúnó. 

New Code – Alapvetõ gyerekprogram,
önkifejezést, együttmûködést, önbizal-
mat erõsítõ kiscsoportos foglalkozás
indul Szentendrén 8-14 évesek közös-
ségében gyakorlott pszichopedagógus

irányításával. Tel. 06-20-358-6239,
www.newcode.hu. Játszva ismerjük meg
magunkat és a világot…

Zsírégetõ aerobick a Test-Õr Wellness-
ben (Bajcsy Zs. u. 3.) hétfõn és csü-
törtökön 17 órakor. Tel. 06-20-537-1458.

Lávaköves masszázs. Tel. 06-20-310-
3977.

Hastánc-fitness este és hétvégén.
Tel. (26) 300-419, 06-30-949-6456.

GGAARRÁÁZZSS

Szentendrén, a Rózsaköz-lakótelepen
duplagarázs megosztva is eladó. Tel. 06-
30-952-7150.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Szentendrén a Püspökmajor-lakótelepen
albérlõtársat keresek. Tel. 06-20-223-
3098.

Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-662-
1266.

Pismányban 3 szobás, nappalis mod-
ern lakóház, szép panorámával 150
ezer Ft-ért kiadó. Tel. 06-30-299-
0376.

Kiadó Szentendrén 3 fõ (fiuk) részére 1
nagy szoba, konyha, fürdõ, wc. Tel. 06-
20-564-2124.

Kertes családi ház kertjében különálló, 1
szoba összkomfortos lakás kiadó. Tel. 06-
20-542-6737.

Olcsó lakásbérlet a patakparton nemdo-
hányzó, gyermektelen párnak, esetleg
nõnek kiadó. Tel. 06-70-389-2139, 06-
70-367-2645.

A Bükkös-partnál kétlakásos ház földsz-
intje 100 ezer Ft+rezsiért kiadó. Tel. 06-
20-584-4221.

Kiadó Szentendrén, a Püspökmajor-
lakótelepen (angol házak) egy 60 nm-es
lakás hosszútávra. Ár: 60 ezer Ft/hó+rez-
sivel. Tel. 06-30-590-4166.

40 nm-es apartman kiadó a Vasvári Pál
utcában. Tel. 06-30-311-9231.

Szentendrén, Hév közelében 30 nm-es, 1
szobás lakás egyedi mérõkkel kiadó 55
ezer Ft-ért. Tel. 06-30-560-3567.

A Püspökmajor-lakótelepen 55 nm-es, 2
szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-233-5531.

Családi házrész, kétszobás, bútorozott
lakás kiadó Szentendrén. Tel. (26) 316-
555, 16 óra után. 

Kiadó szoba hölgynek, párnak. Tel.
(26) 317-792.

30 nm-es garzon kiadó Szentendrén. Tel.
06-30-445-3483.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

41 nm-es, magasföldszinti, kis szobát
a konyhával egybenyitott, csendes
helyen lévõ lakás zöldövezetben,
iskola, óvoda, gyógyszertár, busz-
megálló közelében, rendkívüli akció
keretében 9,5 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-20-432-1152.

Tahitótfaluban áron alul sürgõsen eladó
egy tornácos családi ház. Tel. 06-20-483-
1868.

Szentendrén lakás eladó a Püspökmajor-
lakótelepen. 56 nm-es, kétszobás, erké-
lyes, teljesen felújított lakás eladó. Tel.
06-70-383-5002, 06-70-383-5003.

Szentendrén, a Derecske utcában áta-
lakítás alatt lévõ 1012 nm-es telken, 140
nm-es családi ház garázzsal, mellék-
épülettel 36 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-
20-558-8380.

Ide csak be kell költözni! Szépen felújí-
tott, kifestett, nagyon jó beosztású lakás

az angol házakban eladó. Meg kell nézni!
Tel. 06-30-435-7693.

Szentendrén a Kondor Béla utcában eladó
egy 104 nm-es, 2+2 szobás, panorámás,
társasházi lakás tárolóval, garázzsal
együtt. Ár: 27,9 millió Ft. Tel. 06-70-702-
9770.

Leányfalun eladó egy két generációs,
ötszobás kõház, garázzsal, szuper
panorámával a Dunára is.  Ikerház,
de külön helyrajzi számon és saját
180 nöl-es telken van mind a kettõ,
egymástól függetlenül.  Ára: 20 mil-
lió Ft. Tel. 06-30-299-0376.

Tahitótfaluban 550 nöl panorámás,
üdülõövezeti telek 2,5 millió Ft-ért
eladó. Jó hely kis befektetés! 5%
beépíthetõség. Tel. 06-30-299-
0376.

Szentendrén, Izbégen masszív
kõház, hat lakóhelyiséges, 2x100
nm-en, kétgenerációs lehetõséggel.
Fenyõfás udvar, összközmû, 200 nöl
telek. Ár: 40 millió Ft. Tel. 06-30-
299-0376.

Leányfalun négyszobás, összközmûves
családi ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel.
06-20-981-9733.

Az angol házakban 3. emeleti lakás eladó.
Tel. 06-360-966-8497.

Leányfalu legszebb részén, õsfás vil-
lasoron, templom mellett, központ
közeli helyen, szép tervezésû, de
bontásra szoruló 70 nm-es ház 200
nöl kerttel, telekáron 26 millió Ft-
ért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun, jó helyen 170 nöl telek,
lakóházas elvi építési engedéllyel
nagyon olcsón, 8 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Szentendre infrastrukturálisan jól ellá-
tott helyén két éve épült, két emeletes
társasházban 57 nm-es, parkettás alac-
sony rezsijû, hangulatos lakás eladó.
Irányár: 16,9 millió Ft. Tel. 06-20-944-
1282.

Leányfalun 4 szobás, összközmûves csalá-
di ház eladó. Ár: 29,5 millió Ft. Tel. 06-
20-981-9733.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika korrepetálást vállal mérnök-
tanár eredménycentrikus módszerrel,
nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-330-0554.

ECDL vizsgára felkészítés. Tel. 06-30-330-
0554.

Intézze pénzügyeit az interneten! Tan-
folyam indul a Pest Megyei Könyvtárban
folyamatosan. Jelentkezés az olvasószol-
gálati pultnál, vagy az alábbi telefon-
számokon: (26) 310-320, (26) 310-222.
A tanfolyam idõtartama 1x4 óra, a részvé-
tel ingyenes. 

Internet tanfolyam indul kezdõknek a
Pest Megyei Könyvtárban. A tanfolyam
idõtartama: 2x5 óra szerda délelõt-
tönként. A tanfolyam díja: 2000 Ft/10
óra, nyugdíjasoknak 1000 Ft/10 óra. Tel.
(26) 310-320, (26) 310-222. 

„Keressen állást az interneten!” Az
álláskeresés lehetõségei, mi kell a sike-
res jelentkezéshez, on-line álláskeresõ
oldalak stb. tanfolyam indul a Pest Megyei
Könyvtárban február végétõl folyam-
atosan. Jelentkezés: (26) 310-320, 310-
222.

Felnõtt pszichodráma csoportunkba még
jelentkezõket várunk. Tel. 06-20-358-
6239 Németh Mária.

Amerikai angolt anyanyelvi szinten
beszélõ tanárnõ nyelvoktatást vállal
gyerekeknek. Tel. 06-20-362-3626.

Németoktatást vállalok minden szinten,
érettségire is. Tel. 06-30-229-0575.

Matematikából, fizikából intenzív érett-
ségi felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-
3543.

Angol nyelvtanfolyamok minden szinten,
magánórák, hétfõtõl szombatig, délelõtt,
délután a szentendrei HÉV-végállomás
mellett és Pomázon. Tel. 06-70-527-
3879.

Tanulásmódszertani tanfolyam indul 10-
18 éveseknek Csillaghegyen. Tel. 06-20-
454-9682.

Angol anyanyelvû tanár Szentendrén, a
belvárosban, otthonában minden szin-
ten tanítást vállal. Tel. (26) 314-004.

Játszóház és drámaszakkör az Artunió
Galériában minden szombaton és vasár-
nap 10 órától. Agyagozás, gyöngyfûzés,
festés, bábkészítés, mesék és versek fel-
dolgozása. Drámajáték 3-100 éves korig.
Tel. 06-20-566-5962, 06-30-511-3272.

Komplex mûvészeti foglalkozás általános
iskolások részére minden pénteken 16-
17.15-ig a Napórásházban. A foglalkozást
vezeti Farkas Vera képzõmûvészet ter-
apeuta és Havadtõi Judit mentálhigiéniás
szakember. Részvételi díj: 1500 Ft/alka-
lom. 

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

A Kiskópé gyermekfelügyelet jelen-
tkezõket vár 0-5 éves korig. Jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-30-395-7957. 
www.kiskope.mlap.hu

Okleveles építészmérnök családi ház ter-
vezését vállalja, több éves gyakorlattal,
kedvezõ áron. Tel. 06-30-821-4622. E-
mail: sandor.bori@gmail.com.

Vállalunk kõmûves, burkoló munkákat
Szentendrén és környékén, garanciával,
anyagbeszerzés, generál kivitelezés
+kertépítés, lakásfelújítás. Tel. 06-20-
341-4585.

Középkorú, intelligens hölgy magán-
házak, lakások, irodák takarítását
vállalja. Tel. 06-70-616-5756.

Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, vil-
lanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.

Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-
nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 240-
8113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.

Hitel, kölcsön, tanácsadás, ügyin-
tézés, Bt, kft alapítás, módosítás.
Tel. 06-30-949-6456.

Hét személyes Merci bérelhetõ. Tel. 06-
20-494-2535.

Magánházak és irodák takarítását vál-
lalom. Tel. 06-70-557-5931.

Eltartási szerzõdést kötnék idõs nénivel
vagy bácsival. Tel. 06-70-557-5931.

Kõmûves munkákat vállalunk, kisebb
megbízásokat is teljesítünk. Tel. 06-30-
311-9231.

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

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyors-
szolgálat. Tel. 06-70-241-8999.

Autójavítás, zöldkártya. Tel. (26)
312-340.

Gépjármû-eredetvizsgálat. Tel. (26)
312-340.

TTÁÁRRSSKKEERREESSÉÉSS

Komoly emberek társkeresõje a Cronos
Szentendrén is megtalálható. Várja
hívását Anna a (26) 314-700-as telefon-
számon vagy a 06-30-557-5346-os tele-
fonon. Hívható hétvégén is 20 óra elõtt. 

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén 40 nm-es helyiség bér-
beadó kereskedelmi vagy egyéb
tevékenységre. Tel. 06-30-962-
5719.

Szentendrén, a belvárosban 16,5 nm-es
üzlethelyiség eladó. Ár: 3 millió Ft+áfa.
Tel. 06-20-398-6519.

Szentendre óvárosában 16 nm+25 nm
pince üzlethelyiség eladó. Tel. (26) 318-
672, 06-30-203-9193.

A Kaiser's-hez közel 30 nm-es üzlethely-
iség kiadó. Tel. 06-30-966-8497.

A Püspökmajor-lakótelepen 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-997-
0671.

EEGGYYÉÉBB

Keresek egy személyt, sajnos más
módon nem tudom felvenni vele a
kapcsolatot. A keresztneve Árpád, 37
éves, elvált, két kislánya van, egyikük
kamaszkorú, a másik óvodás. Amirõl
magára ismerhet az illetõ: 2 hónapon
keresztül sms-eztünk, telefonon nem
beszéltünk, személyesen nem talál-
koztunk. Ha valaki ráismerne, je-
lezzen neki. 
Kérem, jelentkezzen a szerkesztõség-
ben (26/505-120), ahol megmond-
ják telefonszámom.

Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET

Tel.: (26) 301-952
Fax: (26) 500-733

Mobil: 06-20-326-3645

www.berilingatlan.hu

Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel

a helyszínen
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KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

MÛVÉSZETMALOM, Bogdányi u. 32.
HATÁRTALANUL
A Maros Megyei Múzeum 
Bernády-gyûjteménye 
Megtekinthetõ: február 17-ig
Belépõjegy: 1000 Ft /felnõtt
500 Ft (diák, nyugdíjas, csoportos)

KKOONNCCEERRTT

FA-INN ÉTTEREM SÖRÖZÕ
Kossuth Lajos u. 22.
Tel.: 26/303-388
Február 20. szombat, 20 óra
FERENCZY GYÖRGY ÉS A RACKAJAM
KONCERT
Belépés díjtalan!

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI   
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ    
EGYESÜLET

Stéger köz 3.
www.petofikor.hu
Február 8. péntek, 18 óra
„MEGBÛNHÕDTE MÁR E NÉP“
Bottlikné Kárász Aranka elõadása 

•
P’ART MOZI, Duna-korzó 18.
AZ ÖT VILÁGVALLÁS
Február 10. vasárnap 16 óra 
SOK FELEKEZETÛ SZENTENDRE, 
EGYÜTTÉLÉS A KISVÁROSBAN  
kerekasztal-beszélgetés

MMOOZZII

P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyár: 600 Ft

Február 8. péntek
16.30  MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 perc, 2007
rendezõ: Ternovszky Béla 
18.00 BÛBÁJ magyarul beszélõ
amerikai film, 108 perc, 2007 (12)
rendezõ: Kevin Lima
20.00  GOYA KÍSÉRTETEI feliratos
spanyol film, 114 perc, 2006 (12)
rendezõ: Milos Forman
KISTEREM
16.00 ÕSZIDÕ FILMKLUB
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
fekete-fehér magyar vígjáték, 
80 perc, 1942
rendezõ: Martonffy Emil
18.00 TERMÉSZET(L)ESEN -
TERMÉSZETFILM KLUB
LILIPUTI MIMIKRI – tengeri állatok
az „akváriumban”
Klubvezetõ: Dukay Krisztina

Február 9. szombat
13.45 MÉZENGÚZ magyarul
beszélõ amerikai film, 90 perc, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
15.30 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 perc, 2007
rendezõ: Ternovszky Béla 
17.00 BÛBÁJ magyarul beszélõ
amerikai film, 108 perc, 2007
rendezõ: Kevin Lima
19.00 CASTING MINDEN magyar
zenés film, 107 perc, 2008 (12)
rendezõ: Tímár Péter

20.45 GOYA KÍSÉRTETEI (12) feli-
ratos spanyol film, 114 perc, 
2006 (12)
rendezõ: Milos Forman

Február 10. vasárnap
14.00 MÉZENGÚZ magyarul beszélõ
amerikai film, 90 perc, 2007
rendezõ: Steve Hickner, Simon J.
Smith
18.15 MACSKAFOGÓ 2 - A SÁTÁN
MACSKÁJA magyar animációs film,
85 perc, 2007
rendezõ: Ternovszky Béla 
20.00 P. S. I LOVE YOU magyarul
beszélõ amerikai film, 126 perc,
2007  (12) 
rendezõ: Richard LaGravenese

Február 11. hétfõ
18.15 GOYA KÍSÉRTETEI feliratos
spanyol film, 114 perc, 2006 (12)
rendezõ: Milos Forman
20.15 P.S. I LOVE YOU magyarul
beszélõ amerikai film, 126 perc,
2007  (12) 
rendezõ: Richard LaGravenese

Február 12. kedd
18.15 GOYA KÍSÉRTETEI feliratos
spanyol film, 114 perc, 2006
rendezõ: Milos Forman
20.15 MONDD, TESTVÉR! feliratos
amerikai film, 118 perc, 2007 (12)
rendezõ: Kasi Lemmons

Február 13. szerda
18.00 ELIZABETH: AZ ARANYKOR
feliratos angol film, 114 perc, 2007 
rendezõ: Shekhar Kapur
20.00 VÉNUSZ  feliratos angol
vígjáték, 95 perc, 2006 (12)
rendezõ: Roger Michell

TTÚÚRRAA

Február 16. szombat:
Kétbükkfanyereg – Simon halála -
Vaskapuvölgy – Mária-pad –
Szurdok-tanösvény – Szurdok.
Távolság: kb. 10 km.
Találkozás a szentendrei HÉV-
állomáson 8.40-kor, vagy Pomáz
autóbusz-állomáson 9.10-kor.
Érkezés Pomáz autóbusz-állomásra
14.45-kor vagy 15.45-kor.
Útiköltség kb. 400 Ft, diákoknak 
a fele. Díja: 300 Ft/fõ/alkalom, 
1500 Ft/fõ/ 7 alkalom + esetleges
útiköltségek.

Kutasi Tamás érettségi után a
Práter utcai Budapesti Szol-
gáltató és Kézmûvesipari
Szakképzõ Iskolában végzett
fényképész szakon. Elsõ test-
közeli találkozása a fényké-
pezõgéppel kis gimnazista
korában történt, mikor is
építész bátyjának valamilyen
fotós munkáját követõen ma-
radt pár kocka a gépben,
melyeket Tamás ellõhetett. 
Eleinte fekete-fehér filmmel
dolgozott, és otthon laborált,
majd idõvel õt is elragadta a
digitális technika. Képei elsõ-
sorban az épületekben, tár-
gyakban megtalálható abszt-
rakt formák, apró részletek
egyéni szemszögû kiemelése.
Képeit már kétszer is láthatta
a közönség, egyszer még a '90-
es évek közepén a Banán klub-
ban, majd késõbb a Mûvészet-
Malomban, ahol egy Szentend-
re-központú fotópályázaton
különdíjat kapott akkor még
fekete-fehér képeiért. 
Bár Tamás jelenleg nem a

fotózásból él, adódnak alkal-
mi munkái, és elmondása
szerint idõvel ezzel szeretne
fõállásban foglalkozni. Je-
lenleg irodai asszisztensként
keresi a kenyerét, illetve
basszusgitározik két zenekar-
ban is; a szentendrei Mohában
és a pomázi Tuában (The
Unique AllStarZ). 
Legújabb kiállításán, mely
február 15-én, pénteken 19
órakor nyílik az Ulcisia Castra
Kávézóban, egyaránt lesznek
régi filmes, és újabb, digitális

technikával készült képek is.
A kiállítást Sebestyén Hedvig
festõmûvész nyitja meg.
A megnyitót követõen 20 órá-
tól Moha-koncert lesz a ra-
jongók nagy örömére. A belé-
pés díjmentes, várunk sze-
retettel minden kedves érdek-
lõdõt. 

Sodin Abigél

Kutasi Tamás képei
megtekinthetõk:
www.fotoq.extra.hu 

Szentendre fiatal mûvészei
Bemutatkozik: Kutasi Tamás

Ausztrál diáklány 
a Móriczban

A Rotary Klub Szentendre diákcsere mozgalmá-
nak keretében egy évig ausztrál lakója van váro-
sunknak. Allysha Jensen-Swift az ausztráliai
Queensland állam Toowoomba nevû városából
érkezett hozzánk. A diáklány, aki eddig
sohasem hagyta el szûkebb pátriáját, elõször
jár Európában. Ittléte alatt a Móricz Gimnázium
12. osztályának tanulója lesz, és szeretné
elsajátítani a nem oly könnyû magyar nyelvet.
Az a néhány szó, amit Allysha már magyarul

tud, talán elég lesz ahhoz, hogy tizennyolcadik
születésnapját már új barátaival itt, Szent-
endrén jó hangulatban ünnepelhesse meg a
napokban.                                                R. Zs.

Megérkezés a repülõtérre: Allysha
vendéglátójával, Vincze Lászlóval 

és egy ausztrál diáktársával.

AUTÓSZERVIZ
SZENTENDRE, 

Vasúti villasor 6.
Nyitva: H-P: 7-18-

ig, Sz: 7-14-ig
www.astraszerviz.hu

• Autójavítás
• Zöldkártya
• Hatósági eredetvizsgálat
• Olajcsere azonnal
• Autómosás, takarítás, 

kárpittisztítás
• Mûszeres fékmérés
• Mûszeres lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

MEGTÉRÜLÕ 
BEFEKTETÉS!  

• szeretné ha vállalkozását, szolgáltatásait
mind többen ismernék a térségben?
• növelni szeretné bevételét, ügyfélkörét?
• új partneri,  üzleti kapcsolatot szeretne
kiépíteni?

HIRDESSEN NÁLUNK!
A térség legdinamikusabban fejlõdõ heti-
lapja, vezetõ hírforrása 2000 példányszám-
ban biztosít hétrõl-hétre, célzott, hatékony
elérést hirdetõi számára!

Segítünk üzenetének eljuttatásában:
• változatos hirdetési felületek,

• PR-cikkek,
• egyedi, személye szabott megjelenési
lehetõségekkel!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
mert A REKLÁM EGY MEGTÉRÜLÕ
BEFEKTETÉS!

Hirdetésfelvétel, tájékoztatás: 
M. MÓRÉ IBOLYA médiareferens
30-8564100, 26/505-120
szevi.ibolya@gmail.com, reklam@szevi.hu

Tervezés, design kialakítás: 
Technova 2004 Kft. Digitális Nyomda – 
Nagy Gábor 30-280-5189
Szentendre és Vidéke szerkesztõsége
2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet
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12 hirdetés

PILIS TAXI SZENTENDRE • ÉJJEL-NAPPAL • (26) 311 111

A Dunakanyar Orvosi Cent-
rumot megteremtõi azzal a cél-
lal hozták létre 2004-ben,
hogy minél szélesebb körben
biztosítsanak szakmailag szín-
vonalas ellátást a hozzájuk for-
duló pácienseknek. Több szak-
rendelés mûködik már (sze-
mészet, nõgyógyászat, ultra-
hang, bõrgyógyászat, uroló-
gia stb.), s most nyitja meg
praxisát dr. Kaszó Beáta aller-
gológus és klinikai immonoló-
gus, gyermektüdõgyógyász,
csecsemõ- és gyermekgyó-
gyász szakorvos. E területre
már régóta megfogalmazódott

az igény a lakosság részérõl.
Az allergia egyre több ember
napjait keseríti meg, pedig
rendszeres gondozás esetén
jól karbantartható betegség,
nem korlátozza mindennap-
jainkat. Egyre korszerûbb
gyógyszerek állnak rendelke-
zésre, melyeknek folyamatos
használat mellett sincs mel-
lékhatásuk. 
De mi is az allergia? Az aller-
gia az immunrendszer helyte-
len mûködése következtében
kialakuló reakció. Környeze-
tünkben megtalálható, egyéb-
ként ártalmatlan anyagokra
(allergiát okozó anyagok
/allergének) az immunredszer
fokozottan reagál. Nem velünk
született, hanem szerzett re-
akció, mely bármely életkor-
ban jelentkezhet.
Az allergénnel való találko-
záskor a szervezet ellenanya-

gokat (antitesteket) termel.
Amikor a szervezet ismételten
találkozik az allergénnel, ki-
alakul az allergiás reakció. Az
allergén kapcsolódik az ellen-
anyaghoz, s ennek hatására az
allergiás beteg bizonyos sejt-
jeibõl olyan anyagok (pl. hisz-
tamin) szabadulnak fel, me-
lyek tüneteket okoznak.
A kisgyermekben meglévõ
atópiás (allergiás) hajlam még
nem jelent betegséget, nem
okoz tüneteket. A tünetek csak
bizonyos külsõ és belsõ té-
nyezõk hatására alakulnak ki.
Ezek lehetnek környezeti ár-
talmak (pl. dohányfüst, lég-
szennyezettség), pszichoszo-
ciális tényezõk, a szervezet
aktuális állapota (pl. stressz,
fertõzés, betegség, hormoná-
lis és anyagcsereváltozások).
Az allergia különbözõ beteg-
ségeket okozhat (allergiás

nátha, allergiás kötõhártya-
gyulladás, asztma, csalán-
kiütés, gyomor-bélrendszeri
panaszok, atópiás dermati-
tisz, anafilaxiás sokk, ideg-
rendszeri tünetek – fejfájás,
ingerlékenység, depresszió –,
ízületi- és izomfájdalmak).
Ezek a betegségek megjelen-
hetnek egyenként, egymást
követve, de gyakran társulnak
is. Az allergiás betegségek
megjelenése az allergiás be-
tegség fajtájától függõen
életkoronként is különbözik.
Csecsemõ- és kisgyermekkor-
ban a leggyakoribb az atópiás
dermatitisz, késõbb a légúti
tünetek (asztma) kerülnek
elõtérbe.
Az allergiás betegségekre való
hajlam öröklõdik. Ha nincs
allergiás a családban, a ki-
alakulás kockázata 10%. Ha az
egyik szülõ allergiás, akkor kb.

20-25%-kal, ha mindkettõ,
akkor kb. 45-50%-kal nagyobb
a gyermekük esélye valamilyen
allergiás megbetegedésre.
Abban az esetben, ha mindkét
szülõ azonos típusú allergiás
megbetegedésben szenved,
például asztmája vagy széna-
náthája van, az utódok veszé-
lyeztetettsége elérheti az 50-
70%-ot is. 
Az allergiás betegségek na-
gyon gyakoriak, a lakosság 10-
15%-át érintik. A WHO elõre-
jelzése szerint 10 év múlva
minden második ember aller-
giás lesz a Földön. (x)

A doktornõ gyógyító, megelõzõ
szolgáltatásait minden szerdán
8.30 órától 12.30 óráig vehetik
igénybe a Dunakanyar Orvosi
Centrumban (Szentendre, Duna-
kanyar krt. 30/A)
Bejelentkezés: 26/302-946
06-30/992-2151
www.allergiadoktor.com

Új szolgáltatás: allergiakezelés a DOC-ban


