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Ütemesen magasodik
a szabadidõközpont
egközelítõleg a tervezett ütemezés szerint halad
a Szentendrei Uszoda- és Szabadidõközpont
építése. Kanev László, a létesítmény majdani
üzemeltetését végzõ Aquapalace Kft. igazgatója és
Mosonyi Miklós, az Arcadom Zrt. építésvezetõje, a
munkálatok irányítója az építési területen tett körséta
során elmondták: a 2007. novemberben kezdõdött
munkálatokat inkább nehezítették a talajviszonyok, mint
az idõjárás viszontagságai. Az enyhe tél ugyanis kedvezett a mélyépítési munkálatoknak, ellenben a geológiai felmérések eredményeihez képest jóval keményebb
kõzetekbe ütköztek, amikor elkezdték kiásni az alapot a
fûtõmû tõszomszédságában.

M

Folytatás az 5. oldalon

Kertész Péter

Eckensberger Lili

Köck Gábor

Kertész Péter újságíró gondolatai hangzottak el a holokauszt emléknapján rendezett koszorúzáson (3. oldal). Elsõ önálló kiállítására hívta meg családját, barátait a hétesztendõs Eckensberger
Lili a MûvészetMalomba (8. oldal). Köck Gábor vezetésével a Szentendrei Református Gimnázium
csapata nyerte az Adrián megrendezett vitorlásversenyt (12. oldal). Kanyó Erikával beszélgettünk, aki vállalkozásával, a Café Rodin-nel bekerült a legjobb hazai kávéházak rangos körébe.
Magyarországon elõször a szentendrei Városházán adott koncertet április 19-én Andrea
Castelfranato olasz gitármûvész, aki a Vujicsics zeneiskola meghívására érkezett városunkba.

ZÖLDPONT

Környezetvédelmi
összeállításunk lapunk
6-7. oldalán olvasható

Kanyó Erika

Andrea Castelfranato

arcok

2 önkormányzat
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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: közerdeku-zoldmail@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

Álláspályázat
Gazdasági Ellátó
Szervezet Szentendre
pályázatot hirdet
könyvelõi munkakör
betöltésére, gazdasági
vezetõi megbízással
Pályázati feltételek:
• Legalább középfokú iskolai végzettség
• Mérlegképes könyvelõi
szakképesítés
• Felhasználói szintû
számítógépes ismeret
(Word és Excel)
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen elõélet
• Vagyonnyilatkozat tétel
Elõnyt jelent: • Fõiskolai szakirányú pénzügyi, számviteli - végzettség • Költségvetési területen, illetve
gazdasági vezetõi munkakörben szerzett gyakorlat
Pályázathoz csatolni kell:
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok
hiteles másolata • Szakmai
önéletrajz • 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány
Feladatköre: • Az önálló
költségvetési intézmény
pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása, költségvetés összeállítása, éves
mérleg és beszámoló elkészítése, a jóváhagyott elõirányzattal történõ gazdálkodás • Az intézmény mûködtetésével kapcsolatos
pénzügyi feladatok ellátása
• Könyvelés, nyilvántartások vezetése • Adatszolgáltatás stb.
A pályázatot május 13-ig kell
benyújtani: Gazdasági Ellátó
Szervezet – Szentendre,
Kálvária út 18., e-mail:
gesz@dunakanyar.net
A pályázattal kapcsolatban
érdeklõdni lehet: (26) 311624; 500-624-es telefonszámon Szabóné Klement Borbála igazgatónál
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Felhívás kitüntetési
javaslattételre
Szentendre Város Önkormányzata augusztus 20-án, a Szent
István nap tiszteletére rendezett nemzeti ünnepünk alkalmából adományozza a Szentendre Város Díszpolgári Címet
és a Pro Urbe Emlékérmeket.
Díszpolgári cím adományozható
– a város önkormányzatának
legnagyobb elismeréseként –
annak, aki valamely téren jelentõs, kiemelkedõ munkájával
vagy életmûvével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és
ezzel hozzájárult Szentendre jó
hírnevének öregbítéséhez.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi
vagy gazdasági szervezeteknek,
akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az
oktatási, a kulturális, a sport, a
társadalmi vagy a gazdasági
élet bármely ágazatában a város
értékét gyarapítva kiemelkedõ
eredményt értek el. Pro Urbe
Emlékérem minden évben maximum három adományozható.
A beérkezett javaslatok alapján
a város képviselõ-testülete
dönt a kitüntettek személyérõl.
A javaslatokat személyekre és
kitüntetésekre bontva, különkülön javaslatként kell beadni.
Javaslatot tehetnek: a polgármester, a jegyzõ, szentendrei
szakmai és civil szervezetek,
egyesületek,
intézmények,
valamint legalább 20, szentendrei állandó lakhellyel rendelkezõ polgár.
A javaslatokat április 30., szerda 16 óráig lehet beadni a polgármesteri hivatal iktatójába
(Városház tér 3.). A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán
átvehetõ vagy a honlapról
(www.szentnedre.hu) letölthetõ adatlapon 10-15 gépelt
sorban kell megfogalmazni a
méltatások szövegét.
Az adatlapot e-mailben is el
lehet juttatni:
nyolczas@ph.szentendre.hu
címre.
További felvilágosítás:
Nyolczas Csabáné, 26/503-365

Készüljön
Ön is a
nyárra
a Kaiser
Optikával!

TRANSITIONS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!
-30% árkedvezmény a Transitions
(fényre sötétedõ) szemüveglencsékre
illetve a multifokális (progresszív) lencsékre is!
Vagy: egy pár Transitions lencse mellé
egy pár napszemüveg lencsét adunk
ajándékba!
RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN

Kaiser Optika Szemüvegszalon
Szentendre, Dunakanyar krt. 12.
tel.: 26/303 325, 30/9666 156
www.kaiseroptika.hu

Tapasztalattal rendelkezõ
pszichológus
vállalja különféle pszichés
problémák kezelését:
• depresszió
• pánik, fóbia,
szorongás kezelése,
• étkezési zavarok,
• pszihoszomatikus
betegségek
• párkapcsolati problémák,
önértékelési zavarok,
• életvezetési tanácsadás
BERECZKI ÉVA klinikai
szakpszichológus
70/ 380-2718

ECDL

European Computer Driving Licence
Európai Számítógépkezelõi Jogosítvány

VÁLTOZATLAN ÁRON!
ECDL Oktató- és Vizsgaközpont,
Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel./fax: 26/302-595, 505-257
70/336-5530

Áprilisi tanfolyamok
• TÁBLÁZAT-KEZELÉS:
hétfõ-szerda 16-18 óráig
• OPERÁCIÓS RENDSZEREK:
hétfõ-szerda 18-20 óráig
• ADATBÁZIS-KEZELÉS:
kedd-csütörtök 18-20 óráig
• PREZENTÁCIÓ:
kedd-csütörtök 16-18 óráig
• SZÖVEGSZERKESZTÉS:
péntek 16-20 óráig

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) 505 120, fax:
(26) 312 647, mobil: 06 20 260 4642, e-mail: ujsag@szevi.hu • Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és
Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény
Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Széles Nóra és Varga Borbála, fotók: Miser István • Lapzárta: hétfô,
12 óra • Hirdetésfelvétel cégek, vállalkozások, közületek számára: M. Móré Ibolya (26) 505 120, 06 30 856 4100,
reklam@szevi.hu Apróhirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn 9–17-ig, kedden 9–17-ig,
csütörtökön 9–13 óráig vagy a BER-IL Ingatlancenterben (Vasúti villasor 1., I. emelet) hétfôtôl péntekig 9–17-ig,
szombaton 8–13 óráig. Apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest,
Elnök u. 9. • Index: PFH/88/1987 • HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Interjú Fülöp Zsolt képviselõvel

Öngyilkosság
Izbégen

...aki a múlt héten kivált a Polgári Koalícióból
Mint emlékezetes, az április 15-i testületi ülésen a Kulturális Kht. ügyvezetõi pályázatáról szóló elõterjesztés tárgyalásakor Fülöp Zsolt képviselõ lelkiismereti okokra hivatkozva bejelentette: kilép a Polgári Koalíció Frakcióból.
A jobboldal hátba támadásként értékelte az esetet, amint azt múlt heti számukban Tolonics Gyula frakcióvezetõ
kifejtette. Ezúttal a frakcióból távozó képviselõt kérdeztük döntésének okairól és elõzményeirõl.

Fülöp Zsolt
– Amikor bejelentette a
kilépését, egy hét gondolkodási idõt kért, mielõtt nyilatkozik. Mi történt az elmúlt
héten?
– Sok minden változott. Hogy
világos legyen a döntésem
oka: hosszú folyamat végére
érkeztem el, mire bejelentettem, hogy kilépek a frakcióból.
Az motivált ebben a folyamatban, hogy hosszú idõn át
legjobb tudásom szerint megpróbáltam befolyásolni az
önkormányzat
döntéseit,
azonban ez az esetek többségében sajnos nem sikerült.
Egy ideig tudomásul vettem a
kudarcokat, hiszen a demokráciának az a lényege, hogy ha
az ember kisebbségben van,
azt el tudja fogadni. Viszont a
kht.-ügyvezetõ kinevezése
kapcsán elérkezett egy olyan
pillanat, amikor úgy éreztem,
a város közélete, a polgármester és az õt támogató frakció egy újabb fiaskót nem
viselne el. Annak idején egyedül én nem támogattam Kriaszter Attila kinevezését. Nem lényeges, hogy kit igazol az idõ,
de tény, hogy egy rossz döntés
folytán sikerült a város közéletét felbolygatni, és 30 millió forintot rosszul felhasználni. Ez az ügy mutatja legjobban a városirányítás problémáit. Nagy probléma, hogy
hiányzik a döntések mögül a
kontroll. Nem arra gondolok,
hogy mindent népszavazással
kell eldönteni, de elõre számolni kell a következményekkel.
– Mi történt pontosan az
ügyvezetõi pályázatokról
szóló testületi ülésen?

– A frakció Balatoni Mónikát
támogatta, mert az õ pályázata merész, álmodó, nagyvonalú terveket tartalmazott.
Ismerõs jelzõk: Kriaszter Attila Mestermû címû pályázatában hasonló álmok szerepeltek. Kérdés, hogy a város anyagilag elbírja-e, van-e szándéka elbírni ilyen elképzelések
megvalósítását. Én amellett
álltam ki, hogy Závodszky Zoltánt bízzuk meg az ügyvezetõi
feladatokkal. Õ három hónap
alatt képbe került, megszüntette a pénzügyi káoszt, az
APEH-tól nullás igazolást szerzett, és a teljes ismeretlenségbõl érkezve elfogadtatta
magát Szentendre közéletével, ami városunkban különösen nagy szó. Három hónappal ezelõtt a polgármester úr
ajánlotta õt e posztra. A testület akkor egyhangúlag megszavazta a megbízotti kinevezését – minden tiszteletünk azé volt, aki elvállalja ezt
a feladatot. A magánvállalkozásában már megmutatta,
hogy vannak ötletei, képes jól
gazdálkodni, és jelentõs programokat szervezni. Számomra
teljesen egyértelmû volt, hogy
jól döntök, ha õt támogatom
a szavazásnál. Ezt igazolta a
szavazás eredménye is.
– Miért éppen a szavazás
kapujában jelentette be,
hogy távozni kíván a frakcióból?
– Mert így világossá vált a polgármester úr és a frakció számára is, hogy lehetõség van
újragondolni az alternatívákat. Egy óra múlva meg is született a bölcs, átgondolt és egyhangú határozat Závodszky
Zoltán mellett. Azok a vezetõk, akik belátják a hibáikat,
és ezt fel is merik vállalni, sikeresek. Bízom benne, hogy a
polgármester úr számára ez az
eset a továbbiakra nézve egy
felkiáltójel lesz, és 2010-ben
sikeres polgármesteri ciklust zár.
– S mi lesz önnel holnap, egy
hét múlva és két év múlva?
– Már eldöntöttem, hogy a
következõ ciklusban, 2010ben nem jelöltetem magam
képviselõnek. Jövõ héttõl vi-

szont ugyanúgy folyik tovább
a munka, mint eddig. A Költségvetési Bizottságban most
komoly problémát kell megoldani: a megye be akarja zárni
a Bárczi Gusztáv Általános Iskolát. Bizottsági elnökként
tárgyalásokat kezdeményezek
a megyével és a kistérséggel,
hogyan lehetne megoldást
találni a helyzetre – bármi

jobb ugyanis, mint az iskola
megszüntetése. A következõ
probléma a kötvényfelhasználás lesz. A testület elfogadta azt az indítványomat,
amely szerint mihamarabb el
kell indítani a pénz felhasználásáról szóló konkrét
döntési folyamatot.

Április 10-én Z. J. 55 éves
szentendrei lakost felakasztva találták az izbégi iskola
melletti Bükkös-pataki kishídon. A pszichiátriai intézetbõl
engedéllyel távozó, de a megadott határidõre vissza nem
térõ férfi egy fürdõköntös öv
és vontatókötél felhasználásával akasztotta fel magát.
Az iskola gondnoka reggel
6 óra elõtt 10 perccel értesítette a rendõrséget. A vizsgálat során kizárták az idegenkezûséget.

Bokor Tamás

Veszélyben az iskola
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a szentendrei Bárczi Gusztáv
Általános Iskolát Pest Megye Önkormányzata – anyagi okokra
hivatkozva – be akarja zárni. Jelenleg az iskolában 50 tanulásban akadályozott és 15 értelmileg akadályozott gyermek tanul.
A tervek szerint a tanulásban akadályozott gyerekeket a normál
általános iskolákba integrálnák, a többiek sorsa viszont bizonytalan: õk vagy a váci iskolába járhatnának, vagy bentlakásos
intézetben kellene folytatniuk a tanulást.
A tanárok és a szülõk megdöbbenve hallották a hírt, felfoghatatlan számukra, hogy a döntés elõtt – ami lapunk megjelenésével egyidõben, pénteken lesz – alig egy héttel szereztek tudomást
a bezárás tervérõl. Egyelõre reménykednek, hogy mégsem kerül
sor az iskola megszüntetésére.

A polgármester

naplója
április 26.
10.00 Befektetõkkel
egyeztetés

április 28.
08.30 Alpolgármesteri
tájékoztatás
09.00 Vezetõi értekezlet
11.00 Huntingdoni delegáció
köszöntése
12.30 MAOE elnökével
megbeszélés
14.00 Kulturális Kht.
vezetõjével
megbeszélés
15.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés

április 29.

A holokauszt áldozatainak emlékére
Koszorúzási ünnepséget rendeztek a zsidó holokauszt 64. évfordulója alkalmából a Petõfi utca 4. számnál április 16-án. Az
1861 és 1944 között mûködött szentendrei zsidó iskola és zsinagóga épületének (a késõbbi Szolgáltató Ipari Szövetkezet
székházának) falán lévõ mártír-emléktáblánál Kertész Péter
újságíró, valamint a város elöljárói (dr. Dietz Ferenc polgármester, Kun Csaba alpolgármester és dr. Kirchhof Attila aljegyzõ) helyezték el az emlékezés koszorúit. A résztvevõk elõtt
Nemesházi Beatrix olvasta fel Kertész Péter rövid összeállítását
a szentendrei zsidó felekezet történetérõl. 1944-ben a városunkban számon tartott 242 zsidó lakos közül 149-et hurcoltak
el és öltek meg.

11.00 Útpályázatról
megbeszélés
13.00 Polgármesteri
fogadónap

április 30.
08.00 Integrált városfejlesztési stratégia
egyeztetése
09.00 Vállalkozói egyeztetés
10.00 Kommunikációs
lehetõségekrõl
egyeztetés

4 város
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Kinizsi-futás a Postáson
Több százan látogattak ki a Postás-strandra április 19-én, ahol több korcsoportban és változatos távokon rendezték
meg a 12. Piramis – Magyar Elektron
Futás elnevezésû utcai futóversenyt,
a Magyar Tartalékosok Szövetségének
6. MATASZ Nagydíját, és a 2. Kinizsi Honvéd futást. Ez utóbbi, sokéves hagyománynyal rendelkezõ megmérettetést,
korábban Kossuth-futásként ismerték.
„Nem csak egy hagyományos utcai futásról, hanem Magyar Honvédség szintû
amatõr utcai futóbajnokságról van szó”
– tudtuk meg Varga Józseftõl, a kiképzõ
bázis sajtófelelõsétõl.
A sport mellett a rajt és a cél helyszínén (vagyis a strand mellett futó bicikliút tövében) az MH
Központi Kiképzõ Bázis és az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola is bemutatkozott,
továbbá a budapesti Toborzó és Érdekvédelmi Központ toborzóirodája mûködtetett a helyszínen
egy toborzósátrat.
Elsõ helyezettek: 2004. és utána születettek, táv: 300 m: Havaj Szonja, Gáspár Sámuel. 20022003-ban születettek, táv: 600 m: Kálmán Diána, Czifrik Ádám. 1999-2001-ben születettek, táv:
1500 m: Mészáros Melinda, Adolf Balázs. 1997-1998-ban születettek, táv: 1500 m: Mészáros
Viktória, Stefán Bence. 1994-1996-ban születettek, táv: 2500 m: Kósi Kincsõ, Kocsis Gábor. 19901993-ban születettek, táv: 6000 m: Sipos Anna, Szél Viktor. Felnõtt 1989-ben és elõtte születettek, táv: 6000 m: Kiss Eszter, Emmer Attila. Felnõtt nõi + 40 (1968 -): Grim Jolán és Schweigelt
Árpádné, felnõtt férfi +45 (1963 -) Szántó Ferenc. Leggyorsabb szentendreiek: Végh Andrea,
Ostoróczky Ferenc.
2. Kinizsi Honvéd Futás (MH amatõr futóbajnokság): Németh Éva, Vajda Zsolt Tamás
6. MATASZ Nagydíj: N 40: Vajda Zsolt Tamás, N 45: Végh Andrea, Ostoróczky Ferenc, N 50: Gyöngy
Csilla, Kocsi László, N 55: Kozák Szilvia, Szántó Ferenc, N 60: Dr. Nádasdy József
VERSENY NÉVADÓ TÁMOGATÓ: Magyar Elektron Kft. TÁMOGATÓK: Szentendre Önkormányzat, Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Casino Szentendre, Rokon Sportszer és kerékpárbolt,
Dunakanyar Szabadidõ Sportegyesület, Piedone Pizzeria, Zöldség Mester, Errea Point, AVON Cosmetic Hungary
Kft., Vasvári Patika, Emberélet Alapítvány, Egészséges Városért Közalapítvány, Piramis Sportegyesület Szentendre,
Iso-thermo Kft., Játéksziget, Corner11 Bowling and Pub, Piramis Fitness Klub, Köszönet: a segítõknek, a polgárõrségnek és az Országos Mentõszolgálatnak.

Maradék-mûvek
Maradék címmel nyílt kiállítás a Szentendrei Gondozási Központban
(Sztaravodai út 2.). „Egy maréknyi hölgy hétrõl hétre összeül és
szép kézimunkával lepi meg környezetét. A maradék idõben maradék
anyagokból, fonalakból, fiókok mélyén elbújt gyöngyökbõl, tollakból szép használati és „pomádés” tárgyakat készítenek. Mivel az
idõsek klubjában napi bejárók is vannak, õk a fiatalkorukban
készített és még megmaradt munkáikat szeretnék bemutatni – szól
az ajánló. A tárlat megtekinthetõ április 26-ig, 9-15 óráig.

MEGNYÍLT

DÁVID

FÉRFI DIVATÁRU
Szentendre,
Bogdányi u. 4.
tel.: 30/242-3555
Elsõsorban magyar
készítõktõl,
kedvezõ áron
kiváló minõségû ingek,
nadrágok, zakók,
öltönyök stb.

Nyitási akció:
-10%!

Deviza alapú hitelek közvetítése ingatlanfedezettel
 akár kezes és jövedelemigazolás nélkül is
 végrehajtás alatt álló ingatlanra is
 aktív bárlistásoknak is
 meglévõ banki és magánhitel kiváltása is lehetséges
 közüzemi terhek és APEH tartozás kifizetésére is
 zártkerti ingatlanok is finanszírozhatóak
 vegyes építésû és vályogházak is elfogadhatóak fedezetként
 osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok hitel ügyintézése
 nagy értékû házak, üzletek hitelezése is lehetséges 100 millió Ft-ig
VÁLLALKOZÓI HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!
 jelzáloghitel ingatlan fedezettel hosszú távra
 forgóeszköz hitel rövid lejárattal (1 év) 30 millió Ft-ig
 folyószámla hitel akár tárgyi fedezet nélkül is
 társasház építések kivitelezése (4 lakásostól)
 fejlesztési és beruházási hitelek akár milliárdos finanszírozással

06-70/520-0270 • 06-20/514-3639 • 06-30/940-4664

Utánajártunk...

Máshol is
így csinálják?
Még egy éve sincs annak, hogy
a parkolási díj bevezetésével
egyidejûleg felfestett parkolóhelyeket néhány hét alatt
gyakorlatilag lemosta az esõ,
az autók lekoptatták. Vagyis
csak a használatot nem bírták.
Az elmúlt hónapban újult
erõvel, pár éjszakát átdolgozva ismét felfestették az aszfaltjeleket.
Egy hétre? Kettõre? Megjelentek ugyanis az aszfaltozók.
Feltörtek, szépen javítgattak,
kátyúztak, csatornafedeleket
cseréltek, autóbehajtókat igazítottak, majd egy szép aszfaltréteget húztak a régire, és
a jelekre. Arra lennék kíváncsi, hogy ingyen dolgoztak-e
a burkolatjel festõk mindkét
alkalommal és fognak harmadszorra is? Ha nem, akkor ki
fizeti a háromszoros árat?
Esetleg az volt a probléma,
hogy nem tudták, tudják egy-

más telefonszámát az illetékesek? Kinek kellett volna kivel
egyeztetnie? Vagy egyszerûen
ennyire gazdag városban
élünk? Mert ha igen, akkor jó!
Várhatjuk-e, hogy a felújított
utcákban a következõ hetekben mondjuk a Vízmûvek vízvezetéket, csatornát cserél, a
telefonosok földkábelt fektetnek?
Musza Györgyi
A Városüzemeltetési Irodától
azt a felvilágosítást kaptuk,
hogy a parkolók burkolatjeleit
az üzemeltetõ festette fel
régebben is és most is. A hivatal a vis major keretbõl
történõ utak felújítása kapcsán jelezte a VSZ Zrt. megbízottjának, hogy hol és mikor
kerül sor felújításra, amely feltehetõen belsõ kommunikációs hiányosság miatt nem
került továbbításra. Bíznak
benne, hogy a közelmúltban
történt útfelújítások, melyek
között volt földutak karbantartása, kockakövezés, illetve
aszfaltozás is, a lakók megelégedésére szolgálnak.

Szentendre Ipartelepen (Kõzúzó utcában)
100 m2-es bemutató terem és irodák KIADÓK!
Érdeklõdni lehet: 06-30-966-3478
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Ütemesen magasodik a szabadidõközpont
nak, hiszen az uszoda mellett edzõterem, szauna, egészségügyi szolgáltatások, játékszoba és tetõterasz is
helyet kap a tájba illeszkedõ szabadidõs komplexumban.
- bt -

Postaláda
Folytatás az 1. oldalról
Az építõk jelenleg még nem érték el a
16 méteres maximális épületmagasságot, a betonoszlopok még „csupán” 12
méterre nyúlnak fel. Várhatóan két hét
múlva már föl lehet jutni a központ
majdani tetejére is. Folyik a több mint
80 autót befogadó mélygarázs és a földszinti gépészeti egységek kialakítása,
ezzel párhuzamosan készül a medenceszint, a Barcsay iskola felé esõ telekrészen a vendéglátó-ipari egységeknek helyet adó tér és a fitneszterem
szerkezete, valamint a hátsó traktusban a tanmedence gépészeti berendezéseinek helyet adó szint.
Kanev László beszámolt róla, hogy a
decemberi átadás nagyon valószínûnek
tûnik – amennyire persze a véletlenekkel kalkulálni lehet. A jegyárakról
és a szolgáltatások pontos kínálatáról
még korai lenne beszélni, annyi azonban bizonyos, hogy a szentendreiek és
a környékbeliek nagy ajándékot kap-

Olvasói panasz érkezett lapunkhoz,
amely szerint az uszodaépítés miatt
leszûkült Kálvária úton sokszor – fõleg
csúcsidõben, hétköznap reggel és
délutánonként – veszélyes a kétirányú
közlekedés, ráadásul nemcsak az autósok, hanem a biciklisták és a gyalogosok számára is. A helyzetet nehezítik
egyebek mellett a kisbolt környékén
szabálytalanul, vészvillogóval várakozó autósok.
Kanev Lászlótól, a projekt vezetõjétõl
a következõ választ kaptuk a felvetett
problémára: „Az építkezés megkezdésekor annak rendje és módja szerint
kihelyeztük a munkaterület teljes
hosszában a megállni tilos táblákat,
hogy a szûkület ne okozzon gondot.
Ennek értelmében a Kálvária út érintett
szakaszán mindkét oldalon tilos megállni. Sajnos nem a mi hatáskörünk, hanem
a közterület-felügyeleté, hogy rábírják
az autósokat a KRESZ szabályainak
betartására. Valóban sokan parkolnak a
járdára a boltba igyekezvén, ez nehezíti
a haladást.”
Megtudtuk azt is, hogy a munkaterület
elkerítése egészen az építkezés teljes
befejezéséig, azaz várhatóan decem-

berig megmarad, mert csak így tudják
õrizni az épületet. Kanev László azonban hozzátette: nemcsak mélygarázs
épül majd az uszoda alatt, hanem a
beruházó a Barcsay iskola mellett egy
ingyenes felszíni parkolót is kialakít,
amely segíthet enyhíteni a parkolási
problémákat.
A kérdéssel megkerestük Pákh Andort,
a szentendrei közterület-felügyelet
vezetõjét is, aki elmondta: „Az utóbbi
hetek belvárosi eseményei, a parkolási
rendelet módosítása és az útépítések
jelentõsen lefoglalták a közterület-felügyelõket, ezért a külsõ területeken viszonylag kevés alkalommal tudtunk
ellenõrzéseket tartani. Alacsony létszámunk ellenére azonban mostantól igyekszünk intenzívebben jelen lenni a
Kálvária úton, mert mi is tisztában
vagyunk vele, hogy nehézkes arrafelé a
közlekedés.” Ha valóban kint van a
megállást tiltó tábla, a szabálytalanul
parkoló autósokra büntetés vár.

Nagy nyomáson, fakonzerváló anyagokkal
telített termékek kedvezõ áron.
Kerítéselemek, térelválasztók, kerti bútorok, szaletlik,
ágyásszegélyek, cölöpök, karók....
Egyedi tervek alapján is dolgozunk.
A szállítástól a kivitelezésig mindent egy helyen!
Viszonteladók jelentkezését várjuk!

Az újságot felmutatók részére 10%-os
kedvezmény május hónapban!
Internet Áruházon belül is megvásárolhatja termékeinket.

Mediator Kft.
Szentendre,
Kõzúzó u. 26.
Ny.: H-P:8-17 ig.
Szo.:8-13-ig
Tel.: 06/26-500-607,
500-608
Fax: 26/500-610
mediatorkert@vnet.hu

A Lián Kertészeti Kft., mint a közbeszerzési eljárás gyõztes ajánlattevõje,
végzi a városban a kertészeti munkákat. A kft. által benyújtott kiültetési
tervek szerint már az Ivólány körüli
ágyásban megjelennek Szentendre
színei: a sárga és a kék; a Pestis kereszt,
a Lázár cár kereszt, a Püspökmajori
elágazás és a Sztaravodai elágazás
virágágyaiban szintén a kék és sárga
árnyalatai fogadják majd az ide látogatókat. A Duna-korzón, a város egyik
legnépszerûbb idegenforgalmi célpontjában többek között a bársonyvirágok, a magyar nemesítésû Celosiák,
a díszcsalánok, mályvarózsák színes
kavalkádja pompázik majd. A növények
kiültetését az elkövetkezõ két hétben
megkezdjük. Elsõként a Duna-korzó, a
Fõ tér, a Lázár cár kereszt virágágyaiban
szeretnénk a kiültetést befejezni, hogy
pünkösd vasárnapjára kellõ díszei
legyenek a városnak. A hónap végére
befejezõdik a virágosítás a Szentendre
további központi területein is.
A Fõ tér fáinak idõszerû cseréjét a
gömbakácok rossz fizikai állapota
miatt április 21-én végeztük. A Pestis
kereszt körüli öt fa cseréjét egy menetben oldjuk meg az egységességre és
esztétikumra való tekintettel, majd ezt
követi a Polgármesteri Hivatal melletti két kiszáradt csepleszmeggy cseréje
is. Reméljük, hogy a város virágba
borulása elnyeri a lakosok és a városba
látogatók elismerését is.
Magyarosi Erzsébet
városi fõkertész

ÜNNEPI AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Több fát a kertbe...
KERTÉPÍTÕ ÉS KERÍTÉSELEMEK FÁBÓL

Virágültetési tervek

Április 30-án és május 9-én
Csiszolja velünk
karrierjét!
A Caprice International
Hungary Kft. Ékszer és
Gyémánt központ keres
ambiciózus munkatársakat

ÉRTÉKESÍTÕ munkakörbe
Elvárások
• Angol nyelvtudás
alapfeltétel, további nyelvek
ismerete elõnyt jelent
• Jó kommunikációs készség
• Értékesítõi tapasztalat

ÖTVÖS munkakörbe
Elvárások
• Szakirányú végzettség
• Szakmai tapasztalat,
ékszer foglalás
Jelentkezés módja
Magyar, és angol nyelvû
önéletrajzát kérem az alábbi
e-mail címre vagy faxszámra 06-26-302-785
marketing@caprice.co.hu
küldje el Csala Ildikó
részére.

reggel 6-tól este 18 óráig
2 literes világos sör 560 Ft helyett 500 Ft
2 literes barna sör 600 Ft helyett 540 Ft
(flakonnal együtt) vásárolható.
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Vendégelje meg
barátait frissen csapolt sörrel!
Hordós kiszerelésben (50 l, 30 l) vásárolt
söreinkhez csapoló berendezés bérelhetõ!
Fenti akciónk május minden hétfõjén du. 16-18
óra között érvényes!
BÜFÉ: 2000 Szentendre, Kõzúzó u. 26.
Nyitva: H-P: 0530–1800 Szo.: 0600–1300
Elvitelre kapható 1, 2 literes palackos sör.

Sörfõzde:
MEDIATOR Kft. 2000 Szentendre, Kõzúzó u. 26.
Tel: 06 26/500-608, 500-609
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„Mindenki azon van, hogy változtasson a világon, de senki nem
gondol arra, hogy megváltoztassa magát.” (Lev Tolsztoj)

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait
a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó
tel.: 30/319-9634 • e-mail: ujsag@szevi.hu

Hogyan válasszunk gyermekcipõt?
Januári rovatunkban olvashattak a lábboltozatok süllyedésének problémáiról, valamint
kitértünk az elváltozások megelõzésére is. A boltozatok
süllyedésének genetikai és
mozgáshiányból fakadó okai
mellett kulcsfontosságú, milyen cipõt viselünk.
A gyermekek lábbelijének fontos feladata, hogy az egészségesen született emberpalánták lábmunkáját segítse, ne
pedig hátráltassa. A lábra illõ
gyermekcipõ minden tekintetben követi a láb méreteit, óvja
és segíti a lábat annak mûködésében. Nézzük meg röviden,
milyen is ez a cipõ! Kulcskérdés
a cipõ hátsó részének kialakítása, ezért hátulról elõre haladva vegyük szemügyre. Ha a
gyermek sarkát nem fogja körül
kéreg, amely a sarkat függõleges helyzetben tartja, vagy
annak kialakítása rossz, akkor
a teher nagy részét viselõ sarokcsont helyzete bizonytalan,
mivel hiányzik a szükséges
támaszték és tartás. Ilyen esetben a sarok befelé dõl, a boltozatok ellapulnak, lúdtalp alakulhat ki. Ezért helytelen, ha a
gyermek 5-6 éves koráig olyan
lábbelit visel, amelynek nincs
hátul kérge. Egészségesebb, ha
otthon papucs helyett is
kéreggel rendelkezõ szandált
hordanak. A korszerû gyermekcipõ sarokkérge a belsõ oldalon
elõrenyúlik, hozzásimul a láb
hosszanti boltozatához, azt jól
alátámasztja. A cipõsarok magassága a másik lényeges szempont. A sarok nélküli cipõben a
járás fárasztóbb, túl magas sarok viszont statikai problémákat okoz. Szükséges egy bizonyos sarokmagasság, mert ez

fokozza a láb hosszanti ívének
hajlását. A gyermekcipõ ideális
sarokmagassága 5-30 mm.
Egyes gyermekcipõkben ún.
lágyékbetétet helyeznek el a
cipõ középrészén. Ez azonban
nem emelheti a hosszboltozatot, nem funkcionálhat lúdtalpbetétként, hiszen egészséges lábon a hosszboltozatot
tartó izomzat elgyengülését
eredményezi. Lúdtalpbetét kizárólag ortopéd orvos javaslatára kerülhet a gyermekcipõbe!
A cipõ elõrészének lehetõvé
kell tenni a lábujjak bizonyos
mértékû behajlítását, hogy
azok ne préselõdjenek össze,
másrészt kellõen rugalmasnak
kell lennie a járás gördítési szakaszának megkönnyítéséhez.
Végül elérkeztünk a cipõ orrához, amelyrõl legfontosabb
tudnivalónk, hogy elég magasnak, és 5-10 mm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a láb.
Érdemes odafigyelnünk arra,
hogy gyermekeink mikor és mit
hordanak. Nagy divat az edzõ-,
sport-, és tornacipõ, a bakancs
mindennapi viselete. Ezek azonban sportolásra (sõt, gyakran
csak egy speciális tevékenységre) valók, nem alkalmasak egész
napos hordásra sem az anyaguk,
sem a tartásuk, sem a kiképzésük
miatt.
Befejezésként sajnos figyelmeztetnem kell a szülõket egy
kedvezõtlen kereskedelmi jelenségre. Európai szakértõk
hívták fel a figyelmet arra, hogy

nagy mennyiségben importálnak gyermek- és sportcipõket
a Távol-Keletrõl, melyek nem
veszik figyelembe a gyermekláb anatómiai sajátosságait,
hanem a felnõtt lábbelik egyszerû kicsinyítésével elõállított
formára készülnek, emiatt a
gyermekláb egészségtelen fejlõdését eredményezik. Amenynyiben módunk van rá, megbízható minõségû lábbelit
válasszunk gyermekünknek,
sokat teszünk ezzel egészségük
megõrzése érdekében.
Akit a téma bõvebben érdekel,
olvasásra ajánlom a cikk forrását: dr. Bender György: Gyermekláb-gyermekcipõ
címû
könyvét. Következõ írásunkban
a felnõttek számára készült
lábbelikkel foglalkozunk.
Márkus Adrienne
gyógytornász
Elérhetõség és telefonszám
a szerkesztõségben

Zöld ünnepeink
áprilisban
3. Csillagászati világnap
7. Egészségügyi világnap
1947-ben alakult meg a WHO.
A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, továbbá
a környezet aktív védelme.
8. Emberszeretet világnapja
10. Nemzeti Rákellenes nap
12. Ûrhajózás napja 1961-ben
ezen a napon a Szovjetunióban
Föld körüli pályára bocsátották a
világ elsõ, embert szállító ûrhajóját, fedélzetén Jurij Alekszejevics Gagarin repülõõrnaggyal.
18. Mûemlékvédelmi nap
22. Föld napja 1970-ben az
Egyesült Államokból indult el a
világméretu környezetvédelmi
akciónap. Magyarországon 1990
óta rendezik meg.
22. Ápolók napja Magyarországon
27. Vakvezetõ Kutyák napja
1994-ben ünnepelték meg elõször, a Nagy-Britanniában levõ
vakvezetõ Kutyakiképzõ Iskolák
Világszövetségének
ötlete
nyomán.
30. A méhek napja Magyarországon A Magyar Méhészek Egyesületének
kezdeményezésére
1994 óta ünnepeljük. Célja a hazai
mézfogyasztás növelése.

Neked is van kerted?
Akkor áprilisban sem fogsz unatkozni, hiszen a zöldségeskertben,csakúgy mint a gyümölcsösben, díszkertben rengeteg
munka vár rád. Itt az ideje ugyanis a fûfoltok felülvetésének.
Bár az õsz a legmegfelelõbb idõ erre, most is elvégezhetõ.
A zöldségeskertben a fûszernövényeket napos helyre tervezzük,
mert illóolajokat tartalmaznak, és ezek pedig a napfény hatására
fejlõdnek ki jobban. Salátakollekciónk kialakítását is most
végezhetjük. Rengeteg féle salátával tudjuk változatossá tenni
étrendünket: pl. a cikória, endívia, madár-, tépõsaláták mind
finomak, és utánuk másodvetésben bokorbabot, cukkinit, esetleg uborkát vetve hasznosíthatjuk a területet. Most lehet a csigaûzõ növényeket is ide-oda beletenni a zöldségek közé. Ilyenek
pl. a sarkantyúka (Tropeolum), a pillangóvirág (Cosmos) vagy a
porcsinrózsa (Portulaca). Az öntözést mindig reggel végezzük
tavasszal, hogy a nap folyamán fel tudjon melegedni a talaj. A
korai káposztafélék palántáit már lehet kiültetni, a többi palántával várhatunk egy-két hetet. A gyümölcsösben a tetvek ellen
most kell hadjáratot indítani, virágzás után. Kombinált szerrel
egyben a gombás betegségek ellen is tudunk védekezni. Monília
ellen pedig rezes készítményt javaslok.
A sárgaviola (Cheirantus Cheiri), mely
szinte bódító illatával kápráztat el bennünket, Dél-Európában honos, kétnyári
növény. Magyarországon is kiválóan lehet
kiskertekbe ültetni, mert jól érzi magát
hazánkban. Kedvezõ idõjárás mellett több
évig is él és virágzik. 30-60 cm magas,
laza bokrot fejleszt. Virágai a sárga különbözõ árnyalataiban pompáznak, egészen a sárgásbarnáig.
Egyszerûek vagy teltek. Április végén, májusban virágzik 4-5
hétig. Virágágyakban szépen mutat, mind az alacsony, úgy a
magasabb változata is. Napfényes és félárnyékos helyre is ültethetõ. Közepes vízigényû, a meszes, agyagos talajt kedveli.
Dunai Julianna okl. kertészmérnök
duju@dunakanyar.net

Szépségápolás felsõfokon!
Április elsején nyitott az üzlet, ami fodrászatnak, kozmetikának,
manikûr-mûköröm stúdiónak ad helyet. Itt dolgoznak: Stefánné Lipták
Emese fodrász, Bartháné Varga Mária kozmetikus, akiket a városban
sokan ismernek,hiszen már évek óta a hölgyek szépülésén fáradoznak.
Õket kérdeztük az üzletrõl.
– Nagyon reméljük, hogy végre itt hosszabb idõre berendezkedhetünk
– mondja Marcsi. Az örök vidám Emese mosolyogva mondja, hogy nagy
lelkesedéssel vágtak bele, remélve, hogy a szép, új üzlet mindenkinek
nagyon fog tetszeni.
Mégis, milyen szolgáltatások várják a vendégeket? A nõi, férfi, és gyerek
fodrászat és a kozmetikán kívül kézápolás és körömépítés, hajgyógyászat, hajhosszabbítás, fülbelövés, számítógépes frizuratervezés. Ez
utóbbit Szalay Enikõ, a másik fodrász fogja végezni. Marcsi a kozmetikus
AVON tanácsadással is foglalkozik már több mint tíz éve, és örömmel
adja át szakmai tudását nemcsak arcápolás, hanem sminkkészítés terén
is. Emese mellett Enikõ és Niki dolgozik, mint fodrászok, akik Budapestrõl
járnak ki Szentendrére.
Mindenképp emeljük ki a
jó megközelíthetõséget,
gépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt, valamint a kedvezõ árakat
(pl: mosás, vágás, szárítás rövid hajnál 3100
Ft, ugyanez festéssel
5300 Ft, kozmetikai arckezelés 4200 Ft).
Az üzlet a Rózsakertlakótelep mellett, a Bolgár utca 8. sz. alatt van.
Telefon: (26) 312-924.
A hölgyek várják a vendégeket, hogy megszépíthessék õket ebben a kellemes „oázisban”.
(x)
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Mindennapi zöldtanácsok

Kukorica

Vasárnapi nyitva tartás – pro és kontra
nagy bevásárlóközpontok megjelenése következtében gyökeresen
megváltoztak a korábbi vásárlási szokások. Miközben Európa
legtöbb hagyományos piacgazdaságában jelentõs korlátozás alá esik a vasárnapi nyitva tartás, addig Magyarországon a hét utolsó napján a
liberális kereskedelmi és foglalkoztatási szabályok következtében az üzletek szinte a
hétköznapival megegyezõ feltételekkel tarthatnak nyitva. Az
utóbbi idõben egyre többen
kérdõjelezik meg a vasárnapi
nyitva tartás létjogosultságát.
A kereskedelmi dolgozók körülbelül 90%-a nõ, családanya,
feleség, akiknek problémát
okoz az egész napos hétvégi
munka. A vélemények természetesen megoszlanak, hisz
sokan kényelmesnek tartják,
hogy a hét utolsó napján is
elmehetnek vásárolni, és nem
látják ennek semmilyen hátrányát.
Szentendrén és környékén élõket kérdeztünk arról, hogy õk
támogatják-e a nagyáruházak
és a boltok vasárnapi nyitva
tartását.

A

Pávai Patak
Márta
mûfordító
Nem vagyok híve, hogy vasárnap is nyitva legyenek az üzletek. Most jöttem haza
Spanyolországból, óhatatlanul
kínálja magát a példa: ott nincsenek nyitva sem a bevásárlóközpontok, sem a sarki közértek, néhány kínai szupermarket és az OpenCor kivételével minden zárva tart. Mindenki
nyugodtan elintézhetné a bevásárlást pénteken vagy szombaton. Azért ha Leányfalun körülnézek vasárnap délelõtt a két
nyitva tartó üzletben, mise után
mind a kettõben rengetegen
vannak. Mindenki beugrik valamiért. Ki elfelejtett tejfölt
venni, ki csak úgy, pogácsáért,
bármiért. Persze, nagyon jó,
hogy be lehet ugrani, de azt is
megszoknánk, ha nem lehetne.
B. É. egy szupermarketben
dolgozó édesanya
Nyolc éve dolgozom egy kereskedelmi cégnél, mely körülbelül két éve csatlakozott a
vasárnapi egész napos nyitva

tartáshoz. Kétgyermekes családanya vagyok, hétköznap,
amikor én délután dolgozom és
a gyermekeim iskolában vannak, szinte nem is találkozunk
egész nap. Sajnos most már a
hétvégén sem lehetünk együtt,
mivel dolgoznom kell. A „multik” olyan alacsony létszámmal
dolgoztatnak, hogy szombatvasárnap soha nem lehetünk
odahaza, mert egyik nap biztosan be kell jönni. Ráadásul
vidéken ezért a munkáért a
beosztottak még a nettó 70 000
forintot sem viszik haza. Bízom
abban, hogy sokan ellenzik a
vasárnapi mûszakot, és sikerül
ezt az áldatlan állapotot megszüntetni. Az Európai Unió
több tagállamában ez már sikerült. Mi is szeretnénk hétvégén a családunkkal otthon
lenni!
Kocsis Márta
nyelvtanár
Ezzel a témával kapcsolatban
elsõsorban az áruházak dolgozói jutnak eszembe. Egyszer
éppen egy vasárnap esti zárás
elõtt láttam egy alkalmazottat,
aki áruval töltötte fel a polcokat. Fáradtan, dühösen csapkodott. Furcsa volt az egész, de
akkor próbáltam megérteni a
helyzetüket, elsõsorban azt,
hogy ezzel a munkarenddel
milyen nagy értéket vesznek el
tõlük: a családjukkal töltendõ
szabadidõt. A hétvégi vásárlás
nem minden országban ilyen
divatos, van, ahol pénteken
délután, de legkésõbb szombaton reggel már mindenki
bevásárolt. Véleményem szerint mindenki személyes döntése, hogy szabadidejét hogyan
tölti.
Takács Katalin
kozmetikus
Nem szoktam
szupermarketekben vásárolni, tehát ez a
kérdés engem
nem foglalkoztat. Több okból
sem szeretem a nagyáruházakat: többségük hatalmas
területen fekszik, mire bejárja
az ember, teljesen elfárad, és
zavarnak az erõszakos reklámok
és akciós vásárlási ajánlatok is.
A közepes és kis boltokat kedvelem, ahol van személyes
kapcsolat az eladóval, és ahol
gyorsan bevásárolhatok. Sajnos rossz gyakorlat az, hogy

gyerekes családoknak a vasárnapi programja a shoppingolás
a kirándulás, séta, sport
helyett.
Szántó Veronika
egyetemista
Én nem örülnék, ha vasárnap
nem lennének nyitva az áruházak. A mai rohanó világban
az emberek nagyon sokat dolgoznak, és van, akinek a vasárnap az egyetlen olyan nap,
amikor bevásárolhat. Az alkalmazottak szabadnapot kapnak
a vasárnap helyett, és ha valakinek ez annyira rossz, akkor
ne vállaljon állást ilyen helyen. Az én szüleim is nagyon
gyakran vasárnap délelõtt
intézik a bevásárlást.
Balázs Zoltán
fuvarozó
Szerintem a vasárnapi nyitva
tartás nem az egy pohár tejfölért, hanem a minél több
fogyasztásért van. Én ezen a
napon nagyon ritkán megyek
vásárolni, de tudom, hogy
szinte vasárnap délelõtt vannak a leghosszabb sorok.
Ilyenkor általában nem az
„ebédnekvaló” van a kosarakban, hanem a tartós árucikkek,
melyek zömmel a „majd jó lesz
valamire” kategóriába esnek.
A voksom tehát: nem. Ne kényeztessenek minket, nincs
komoly szükségünk a vasárnapi
és éjszakai shoppingolásra,
viszont az eladóknak szükségük lenne pihenésre.
Kéri Ildikó

(Zea majs)
Másnéven: málé, tengeri
málé, török búza

Tudatos vásárlás
mint tananyag
az iskolákban
Az Európai Bizottság „Tudatos
vásárló leszek!” címmel jelentetett meg egy 15-18 éves
diákoknak szánt kiadványt,
amelyet több mint 2,7 millió
példányban adott ki az EU
összes hivatalos nyelvén, és
az iskolák ingyen megrendelhetik a készlet erejéig. A kiadványt a Bizottság az Európa
Generáció Alapítvánnyal, a
nemzeti hatóságokkal és más
érdekelt felekkel együttmûködve készítette el.
A tananyagnak számító füzet
olyan kérdésekkel foglalkozik,
mint az Európai Unió, valamint olyan fogyasztóvédelmi
és társadalmi kérdésekkel,
mint például az adósság,
táplálkozás, csalás, elektronikus kereskedelem, hitel, fenntartható fogyasztás, éghajlatváltozás, környezetvédelem és az internetes szörfözés
veszélyei. A kiadványt, amelyhez tanári segédanyag is tartozik, a nemzeti partnerekkel
együttmûködve dolgozták ki,
ily módon tartalmát a nemzeti
célközönséghez alakították.
A kötet megrendelhetõ az
Európai Bizottság megbízásából a füzetet kiadó és
terjesztõ Európa Generáció
Alapítvány weboldalán. - ki -

Elõ a bringát!
ÁPRILIS 27-ÉN, VASÁRNAP A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL
KÖSZÖNTSÜK KÉT KERÉKEN ÉDESANYA-BOLYGÓNKAT!
A Dunakanyar, a Pilis és a Visegrádi-hegység minden településérõl hívjuk és várjuk a környezetünk, magunk és gyermekeink jövõje miatt felelõsséget érzõ barátainkat:
Hagyd otthon gép hajtotta jármûvedet, ülj helyette kerékpárra! (görkori, tricikli, roller is jó lesz, vagy futhatsz is!)
A szíved legyen a motor!
Az útvonal: Pomáz - Budakalász - Megyeri híd - Szentendre
mûv. ház - Omszk-park hídfõ - Duna-korzó
Szeretnénk felhívni a figyelmet az új híd átadása után várható
forgalomnövekedés következményeire is!
Indulás: 9 óra, érkezés 13 óra (A közúton a rendõrség vigyáz
ránk.) Ha csak egy szakaszon tudsz csatlakozni hozzánk, akkor
is örülünk Neked! Bukósisak és fénymellény viselése növeli biztonságodat! A Pomázra visszatérõket bográcsgulyással várjuk!
Pomázi Klímakör (20/5600-498)

Eredeti hazája Amerika.
Nálunk számos fajtáját ipari
méretekben termesztik.
A pázsitfûfélék családjába
tartozó növény. Szárát bél
tölti ki, levelei szélesen
szálasak. Magassága fajtától
függõen akár 2 méter fölé is
emelkedhet. Porzós virágai
a szártetõn bugás füzérekben nõnek, termõs virágai a
levélhónalji torzsán fejlõd-

nek. Lapított szemtermései
sárgák, fehérek vagy piros
színûek lehetnek, és 6-12
sorban helyezkednek el a
kukorica torzsán (csutkán).
Fõleg takarmánynak és ipari
célokra termesztik. Gyógyászati célra a torzsavirágzat bibeszálait gyûjtjük
a termés betakarításakor. A
„kukoricabajuszt” gondosan
meg kell szárítani, ügyelve
arra, hogy a penészes, romlott részek ne kerüljenek a
begyûjtött anyagba. A drog
akkor kellõen száraz, ha két
tenyér között könnyen
morzsolható. A kukoricabajuszt a gyógyászat régóta
használja. Magában vagy
hasonló hatású drogokkal
keverve fõleg húgyúti bántalmakra, vízhajtónak, vesekõ oldására, illetve hólyaghomok esetében. Cukorbajnál is szóba jön. A vérnyomás zavarainál, fogyasztóteák készítésekor sem
felejthetjük el.
A kukorica alkotórészei a
hétköznapok során mindenütt jelen vannak az
életünkben, a táplálkozástól
a kozmetikumokig és gyógyszerekig.
Pistyur Imre
Az illusztráció Pistyur
Gabriella selyemfestménye

8 oktatás/kultúra
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Kincskeresõ túra
a Szeresd Szentendrét
egyesülettel
Kedves szentendrei gyerekek!
Szeretettel hívunk benneteket kincskeresõ
túrára Szentendre történelmi belvárosába.
Csapatokban fogjátok végigjárni Szentendre
ismert helyszíneit, ahol különbözõ feladatokat
kell megoldanotok, akadályokat kell lekûzdenetek. Fizikai erõnléteteket és szellemi
felkészültségeteket egyaránt próbának vetjük
alá. A jó teljesítésekért Szeresd Szentendrét
matricákat kaptok, amit a végén egy zsák kincsre válthattok be a Templomdombon.
Találkozunk 27-én vasárnap 15 órakor
a kishídnál.
A kincskeresõ túra idõtartama kb. 1,5 óra.

Alkotónap a Skanzenben
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Tavaszi szél díjat áraszt…

Itt járt Mátyás király!
Immár 10. alkalommal rendezik meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban az Alkotónapot.
Idén, mivel 2008 a reneszánsz éve, és 550 évvel
ezelõtt lépett trónra Hunyadi Mátyás, ezért
idei Alkotónap témájául olyan szépirodalmi
mûvek, népköltészeti alkotások feldolgozását,
illusztrálását kérték, amelyeknek fõszereplõje
az igazságos, bölcs király.
Az Itt járt Mátyás király! címû alkotópályázatra
beérkezett mûalkotások május 1-jétõl október
31-ig tekinthetõk meg a Bakony, Balaton
felvidék tájegységben. Május 1-jén, a kiállítás
megnyitásakor reneszánsz hangulatot teremtenek a Skanzenben, reneszánsz játékokkal,
reneszánsz zenével és tánccal, reneszánsz
ruhabemutatóval és ételkóstolóval. Részletes
program a www.skanzen.hu honlapon.

… énekelhetnék az „AGY Tanoda” diákjai. Valóban, az idei
március-április eddig szép számú sikert hozott az iskolánk
tanulói számára. A mindennapi teendõik, iskolai feladataik
mellett „alkotó gyermekeinknek” erejük, kedvük és idejük is
volt arra, hogy más területeken is megmérettessék tudásukat.
Legyen szó humán vagy reál tárgyról, az iskola profiljához
kötõdõ angol nyelvrõl, illetve képzõmûvészetrõl, az eredmények nem maradtak el!
Az országos Zrínyi matematikaverseny Pest megyei forduló
csapat 8. díja, a Mozaik Angol verseny 5-6. osztályosoknak
kiírt és egy 3. osztályosunk által elnyert 1. díja magukért
beszélnek. A költészet napja alkalmából rendezett városi
versmondó versenyrõl egy elsõ és két második helyezést hoztak el a gyerekek. Majd kis pihenõ után a két nap múlva
megrendezett Somodi László Városi Rajzversenyrõl – ahol
elsõsorban a kreativitásra volt kíváncsi a szakmai zsûri – a
Tanoda tanulói szobrászat kategóriában két elsõ, egy második
és két harmadik, festészet kategóriában egy harmadik díj
büszke tulajdonosaként térhettek vissza iskolájukba.
Gratulálunk az „AGY”-as gyerekeknek és a sikerhez biztos
alapokat nyújtó, felkészítõ tanáraiknak! Csak így tovább,
reméljük folytatás is következik!
Várkonyi Erika
szülõ, az „AGY” Egyesület
Etikai Bizottságának tagja

VÁRUNK „IKAROSZ” GIMNÁZIUMI FELVÉTELI
ÉS NYELVVIZSGA ELÕKÉSZÍTÕ OSZTÁLYAINKBA!

A Szentendrén vidám gyermekéveit töltõ, hétesztendõs Eckensberger Lili rajzaiból a MûvészetMalom egyik pincéjében nyílt kiállítás
április 17-én. Mint tavaly a Rodin Galériában a
Jorgosszal közös bemutatkozásán, most is
lelkes gyerekcsapat, egykori óvodás és iskolás
társai adták a közönség nem elenyészõ részét.
A felnõtt vendégek között sok fiatal szülõ mel-

lett több helyi mûvészt is lehozott a kíváncsiság.
Török Katalin megnyitójában négy mûvész
(Gráber Margit, Egry József, Gadányi Jenõ, Kátai
Mihály) bensõséges hangvételû visszaemlékezését olvasta fel azokról a gyerekkori
emlékekrõl, amelyek a festés, a rajzolás nagy
felfedezõ élményét jelentették számukra.

Az „AGY Tanoda” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
felvételt hirdet a 2008/2009-es tanévtõl induló
speciális 7-8. osztályaiba.

Mi az, amit mi ajánlunk?
• Intenzív gimnáziumi felvételi elõkészítést
az IKAROSZ program keretében
a következõ tantárgyakból:
MAGYAR NYELV és IRODALOM, MATEMATIKA,
ANGOL NYELV, BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA, MÉDIA,
RAJZ és VIZUÁLIS KULTÚRA tantárgyakból.
• Magas óraszámú, emelt szintû angol oktatást,
nyelvvizsga-felkészítést
évenkénti próbavizsga lehetõséggel.
• Rugalmas csoportszervezést,
egyéni tempó szerinti haladást.
• Differenciált tanulási lehetõséget, felzárkóztatást,
tehetséggondozást.
Mindezt 8-10 fõs osztályban, nyugodt, családias környezetben,
hogy továbbtanulási terveid maximálisan valóra váljanak!

Szintfelmérés április-június hónapokban,
elõre egyeztetett idõpontban.
Bõvebb felvilágosítás és jelentkezés:
Tóth Zsuzsanna igazgatónõnél
a 06/30-620 4171-es telefonszámon
vagy a zs.toth@agytanoda.hu e-mail címen.

További információk: www.agytanoda.hu
Szentendre, Jókai u. 3., Tel: 06-26/311-387
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A Café Rodin a száz legjobb kávézó egyike lett
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum konferenciatermében március 5-én került megrendezésre az elmúlt év kávéházainak
díjkiosztó rendezvénye a „3. Kávés Konferencia” záróeseményeként. A tavalyi száz legjobb magyarországi kávézó fõdíját a Gerlóczy Kávéház
nyerte. A kiválasztott kávézók között szerepel a természetközeli környezetben egy különleges atmoszférával kialakított kávéház és galéria, a
szentendrei Café Rodin. A kitüntetés elõzményeirõl és a kávéházhoz fûzõdõ viszonyáról beszélgettem Kanyó Erikával, a Rodin háziasszonyával
és vezetõjével.
– Hogyan szereztél tudomást
a díjról, kik ajánlottak be
titeket?
– Interneten jött egy jelzés,
miszerint a kávéházak.hu internetes portál beválasztott
minket a „top 100 magyar
kávéházak” közé. Mikor megkérdeztem a szervezõket, hogy
hogyan találtak ránk, csak
annyit tudtunk meg, hogy
nagyon sok ingyen tevékenykedõ társadalmi segítõjük
van, akik járják az országot,
és írnak nekik a kávéházakról.
Az éppen Szentendrén járó
ismeretlen „segítõk” kaptak
egy tippet, és inkognitóban
eljöttek hozzánk. Máig sem
tudom, kik voltak azok, és
mikor voltak nálunk.
– Immáron három és fél éve,
hogy elõször megnyitottad a
különleges „üvegpalota” kapuit a nagyérdemû elõtt.
Emlékeim szerint telve lelkesedéssel, önbizalommal és
millió tervvel indítottad útjára a Rodin Kávézót. Mi valósult meg ezekbõl a tervekbõl?
– A három és fél év alatt mondhatni mindent kipróbáltam.
Kávéházi mivolta ellenére
hétvégenként beengedtem a
fiatalokat diszkózni, mellette
rengeteg kiállítást, különleges
esküvõi ceremóniákat és bulikat, koncerteket, táncos rendezvényeket, jótékonysági- és
gyermekprogramokat szerveztem. Igyekeztem tartani
mindig az egyensúlyt, de
egyúttal ez az idõ a tapoga-

tózásról is szólt, hogy melyik
irány felé fog kikristályosodni
a hely. Bár nagyon sok tapasztalatot gyûjtöttem a különféle
rendezvényekbõl, mégis azt
kell mondjam, mostanra már
egyértelmûen látszik, hogy az
megy a legjobban, aminek
elõször megálmodtam és elindítottam a Rodin-t, vagyis a
kávéház, mint társadalmi - kulturális színtér és a galéria.
– Mi lehet ennek az oka?
– Azért alakult ki ez a profil
szerintem, mert ezt kommunikálom a legjobban, ehhez
van a leginkább kedvem és
szívem. A három és fél év alatt
huszonkilenc kiállítást rendeztem, melyeknek kb. egyharmada volt szentendrei mûvész tárlata. Festõmûvészek,

szobrászmûvészek, fiatal pályakezdõ tehetségek mutatták
be munkáikat az évek folyamán. Külön büszke vagyok
a három jótékonysági kiállításra: a ferences rendi
misszióra, a Szentendrei Református Gimnázium és a
Bárczi Gusztáv Általános Iskola Alapítványának támogatására, valamint a leányfalui játszótér újjáépítésére
rendezett kiállításra, melyek
mind sikerrel zárultak, és
bizonyították a lokálpatriotizmus életképességét, valamint
az összefogni és segíteni
akarás eredményességét.
– Mit jelent számodra a
kávéház fogalma, mit tartasz
fontosnak általánosságban
és konkrétan magadra nézve?

KÁVÉHÁZ A MÚLTBAN
A kávé Etiópiában õshonos.
A pörkölt, õrölt kávéból készített ital fogyasztását Jemenben jegyezték fel elõször.
A 17-18. században minden
jelentõs európai nagyvárosban megjelentek a kávés vendéglátóhelyek. Kialakultak a
nagy kávékultúrák Bécsben,
Németországban, Olaszországban. Európában a kávéházak társadalmi intézménnyé váltak. Az otthon intézményének kiegészítõje, a lakás „kiterjesztése”, egyfajta
vendégfogadó szalon. „A
kávéházban fény volt és meleg, s ha környezetünk gyer-

tyavilágos sötétségébõl oda
beléptünk, akkor úgy éreztük,
mégsem vagyunk annyira
elhagyatottak. Ott voltak
barátaink és ott volt minden
nemzedékünk.” – írta a századfordulón Füst Milán, amikor Budapestet a kávéházak
városának is nevezték. Joggal, hiszen több mint 550
kávéház mûködött akkor a
fõvárosban.
A 20-as években a fiatal,
kevés pénzû írók valósággal
beköltöztek a kávéházba,
egész napjukat ott töltötték,
mint Nagy Lajos vagy József
Attila. A mûvészek itt olyan
emberekkel találkozhattak,

– Véleményem szerint a kávéház – ahogy az a régi idõkben is volt – társadalmi, kulturális színtér, olyan hely, ahol
az emberek bátran elidõzhetnek egy kávé vagy üdítõ társaságában újságot olvasva,
akiket a polgári élet kivetett
magából vagy õk vonultak ki
belõle; megismerhették az
éjszaka fényes szereplõinek
elkopott, halvány, hajnali
énjét, elzüllött lányok tiszta
érzelmeit, különc mûkedvelõk
semmire nem használt,
öncélúan gyûjtött hatalmas
tudását; egy pillanatra sem
maradtak magukra, s mégis:
sehol sem lehettek sajátabb
társaságban, mint a kávéházban, ahol egymás között
voltak.
Forrás: Fábry Anna:
Írók, költõk, törzshelyek
www.kavehazak.hu
www.torzsasztal.com

beszélgetve, vagy csak elmélázva az élet dolgain. A magam
részérõl igyekszem a kandallók és kanapék mellé érdekes
folyóiratokat tenni, illetve
amikor csak tehetem, odaülök
a vendégeimhez egy kicsit
beszélgetni. Összeismertetem
az embereket egymással, kapcsolatokat építek a kultúra
körül. Teszem mindezt szerelembõl, mentesen minden politikától, kötetlen körülmények között, megfelelõ színvonalon. Nagyon szeretem a
gyerekeket, törzsvendég babáim vannak, akik ott nevelõdnek és játszanak egymással az
orrom elõtt. Mára már a törzsvendégeim túlnyomó többsége a személyem, illetve az
épület különleges atmoszférája miatt jön vissza idõrõl idõre.
Számomra ez az igazi siker,
nem a profit. Nekem errõl szól
a Rodin Kávézó.
Sodin Abigél

Sárkányölõ vitézek
a Czóbel-parkban
Bár még csak április van, mégis igazi majális-hangulatban telt
a Pilis-Dunakanyar Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulása rendezésében zajló elsõ Szent György Havi Tavaszköszöntõ Fesztivál a Czóbel-parkban. Az április 19-i esõs idõjárás
hamar megenyhült, éppen annyira, hogy a rotyogó bográcsok
mellett se kelljen izzadnia a kistérség 13 településérõl érkezõ
szakácsmestereknek és kuktáiknak. A lovagkori hangulatot nem
csak a szabad tûzi sütögetés fokozta, hanem a középkort idézõ
standok és jelmezek is. S ha már Szent György napja, a színpadi programok mellett nem maradhatott el a rettenetes sárkány
rituális legyilkolása sem: az egyes standok lovagjaiból verbuvált vegyes összetételû csapatok játékos vetélkedõn küzdöttek
meg a park közepén éktelenkedõ fenevaddal, akit végül a vörös
vitézek terítettek le.

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL

KIADÓ LAKÁS

Klímás Suzuki Sedan fullextrás eladó. Tel.
06-20-412-6367.

11-es út mellett 20 nm-es földszinti helyiség bármilyen célra kiadó. Tel. 06-20393-8691.

1300-as Wartburg tourist, elsõ tulajdonostól új mûszaki vizsgával, vonóhoroggal, nyári és téli gumikkal, tartalék
alkatrészekkel eladó. Tel. (26) 312-962.

Szentlászlói úton, 11-es út mellett családi ház tetõtere több kisebb szobával hoszszabb távra kiadó. Tel. 06-20-393-8691.

Szecessziós pianínó eladó. Tel. (26) 380005.

Bükkös parthoz közeli családi ház alsó
színje kiadó. Tel. 06-70-336-5530.

Festmények, régi zsánerképek eladók. Tel.
06-30-299-0376.

Leányfalun, Duna-parti lakás kiadó,
gyönyörû helyen, teljesen felújított, 65
nm, két szoba összkomfort, külön autóés személybejáróval, kis kerttel, internet
lehetõséggel. Tel. 06-70-274-0181.

Vásárolok gyûjteményeket: bélyeg, papírés fémpénz, emlékérem, kitüntetés. Tel.
(26) 385-387.
Barokk, hét darabos hálószobabútor és
két szoba koloniál berendezése sürgõsen
eladó. Tel. (26) 392-124, 06-30-6306997.

ÁLLÁS
Szentendrei munkahelyre fegyveres vagyonõr hölgyek és urak jelentkezését várjuk. Tel. 06-30-688-9575.
Szentendrén, Bogdányi utcai üzletembe
gyakorlott eladót keresünk. Idegen nyelv
ismerete szükséges. Nyugdíjasok és
egyetemisták jelentkezését is várjuk. Tel.
06-20-985-2493.
Szentendrei szálloda szobaasszonyt keres
azonnali kezdéssel. Tel. 06-70-515-5160.
Ruhaüzletbe eladót azonnali belépéssel
keresünk. Tel. 06-30-280-1414.
Ékszerboltba eladót keresünk. Tel.
06-30-949-9169, 17 óra után.
Szentendrei Diego áruházunkba keresünk
eladókat, varrónõket, pénztárost. Tel. 0630-526-3636.
Szakácsot, felszolgálót felveszünk.
Szakképesítés nem szükséges. Tel. 0620-999-5665.
Vinczenza Ékszerbolt a Városkapu Üzletházban szakképzett munkatársat keres.
Tel. 06-30-970-7445. Fényképes önéletrajzot a következõ email címre várjuk:
info@aluprodukt.hu, Tel. (26) 302-507.
Egész évben nyitva tartó, szentendrei
étterembe keresünk felszolgálót, pultost
és konyhai kisegítõt. Tel. 06-20-3981888.
Back office külkereskedelem, marketing,
pénzügyi ügyintézõ munkakörbe keresünk fiatal, ambiciózus munkatársat
középfokú angol nyelvtudással szentendrei hajószalonunkba. Munkaidõ: hétfõtõlpéntekig: 9.45-18.00. Jelentkezés: fényképes magyar és angol nyelvû önéletrajzzal: acs@vizisport.hu és juhasz
@vizisport.hu e-mail címen.
Szentendrei mûhelyembe varrónõt keresek. Tel. (26) 316-503.

Megbízható kedves hölgy, takarítást vállal, 1000 Ft/óra, Szentendre és környékén. Tel. 06-70-277-6064.
Könyvelõirodában keresek munkát, fõ-,
vagy részmunkaidõben, 11 éves közhivatali gyakorlattal. Tel. 06-20-929-9240.

EGÉSZSÉG
Leszoktatjuk a dohányzástól 26 perc
alatt, egyszeri alkalommal biorezonanciás csúcsterápiával, 7000 Ft-ért
bejelentkezéssel a Békásmegyeri, a
Vörösvári úti és az Újpesti, a 13.
kerületi Gömb u. 48. szám alatti szakorvosi rendelõkben. Bejelentkezés:
06-70-271-9867.

Irányár 45 millió Ft. Érdeklõdni (26) 301952.

pár több végzettséggel. Tel. 06-20-9162074, (26) 380-865.

Szentendre Károly utcában I. emeleti 55
nm lakóterû, étkezõs, erkélyes, részben
felújított panorámás társasházi lakás
eladó irányár: 11,5 millió Ft. Érdeklõdni
(26) 301-952.

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

Velence-ófaluban központhoz, termálfürdõhöz, tóhoz közel, kulturált zsákutcában, gázfûtéses, alápincézett, garázsos, kétszintes családi ház, 180 nöl
telekkel eladó, (cserelehetõség). Ár: 25
millió forint. Tel. 06-20-497-2046.
Tahiban 3 szintes sorházi lakás eladó.
Tel. 06-20-412-6367.

Szentendrén a Radnóti úton 75 nm-es 3
szobás lakás nagy terasszal 75 000
Ft/hó+rezsi kiadó.Tel. 06-20-824-3476,
06-20-824-9064.

Szentendrén, a Deák Ferenc utcában elsõ
emeleti, egyedi fûtéses, erkélyes, 70 nmes lakás 18,5 millió forintért eladó. 0630-670-9587.

Pismányban 3 szobás, nappalis, modern
lakóház szép panorámával 150 000 forintért kiadó. Tel. 06-30-299-0376.

Surányban 110 nm-es 1+3 fél szobás,
garázsos, két fûtési rendszerrel, új, téglaépítésû családi ház eladó. Irányár: 25,2
millió Ft. Tel. 06-20-329-2335.

Szentendrén, alacsony rezsijû 2,25 szobás
lakás hosszútávra garázzsal kiadó. Tel.
06-20-984-6050, 06-20-258-0060.
Szentendrén a belváros közelében, a fõút
mellett, 2 szobás, erkélyes, külön bejáratú
összkomfortos házrész kiadó. Tel. (26)
313-775, 06-30-229-7052.
Szentendrén a belváros közelében 38 nmes 1+2 félszobás kertes alpesi ház kiadó,
50 ezer Ft/hó + rezsi. Tel. 06-30-9662295.
Leányfalun, fõútvonalon 8 éve jól mûködõ
fodrászüzlet mellett üzlethelység kiadó,
irodának is. Tel. 06-30-934-1945.
Szentendrén kis ház kiadó. Tel. 06-30290-6742.
Kétszobás családi ház kiadó Izbégen. Tel.
06-30-850-5237.
Kiadó Szentendrén hosszú távra két
szoba, konyha, WC, fürdõ. Tel. 06-20245-1634.
Különálló lakrész kiadó. Tel. (26) 301080.
Püspökmajor lakótelepen kiadó 41 nm-es
teljesen felújított 1 és fél szobás, elsõ
emeleti lakás. Ára 55 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-70-383-5002, 06-70-383-5003.

Szentendrén kiváló adottságú 950 nm
nagyságú összközmûves lakótelek 18 millió forintért, és egy 1500 nm nagyságú
összközmûves lakótelek 40 millió forintért eladó. Érdeklõdni: Dr. Buzás Judit
06-20-974-5235.
Dunabogdányban a fõút mellett 270 nöl
összközmûves, parkosított, építési telek,
kétszintes nagy nyaralóval telekáron
sürgõsen eladó. Tel. (26) 392-124, 0630-630-6997.
Püspökmajor-lakótelepen 56 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, erkélyes, felújított
panorámás lakás, eladó. Irányár. 11,9
millió Ft. Tel. 06-70-383-5002, 06-70383-5003.
Dunabogdányban 720 nöl-es telek eladó
vagy ingatlanra cserélhetõ. Tel. (26) 380005.
Szentendrén a belvároshoz közel két
generációnak, vállalkozásnak is alkalmas
ház, tulajdonostól eladó. Irányár 37 millió Ft. Tel. 06-30-286-3760, www.sztendre.extra.hu
Szentendrei társasüdülõben 28 nm-es,
emeleti, téliesített garzon eladó. Tel. 0670-624-9533.

OKTATÁS
Matematika, informatika, német korrepetálás. Tel. 06-70-345-0906.

Két szobás, berendezett lakás kiadó.
Érdeklõdni lehet 14 órától. Tel. (26) 316555.

Matematika korrepetálás eredménycentrikus módszerrel, nagy gyakorlattal.
Tel. 06-30-330-0554.

LAKÁS, INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Leányfalun, fõút közeli 4 szobás összközmûves családi ház 28,5 millió forintért eladó. Tel. 06-20-981-9733.

Az Angyalház átköltözött a Péter-Pál
utcába a Tobacco dohánybolt mellé. Az
Angyalházban újdonságaink: ezoterikus
ajándékok, textilek, bizsuk, jóslás,
asztrológia.
A dohányboltban dohányzási kellékek,
játékok, újságok, online telefontöltés,
öngyújtó töltés. Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat.

Püspökmajori lakótelepen 50 nm-es földszinti, felújított lakás 11,3 millió forintért eladó. Tel. 06-20-998-3413, (26)
302-606.
Leányfalun eladó kétgenerációs,
ötszobás kõház, 180 nöl-ös kerttel,
20 millió forintért. Tel. 06-30-2990376.
Leányfalu központjában egyszintes,
100 nm-es, 3 szobás lakóház plusz
40 nm-es lakóház, 280 nöl fenyõfás
szép udvarral korrekt áron, 28 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Eladó Leányfalu fõútvonalán, 164 nöl
telken, 1991-ben épült, 3 szintes 260 nm
lakóterû hangulatos családi ház központi vegyes tüzelés és padlófûtéssel.
Szuterén: 2 autóbeállás, mosókonyha,
raktár. Földszint: szinteltolásos amerikaikonyhás nappali, konyha, étkezõ,
fürdõ, háló. Emelet: 3 szoba, fürdõ.

Kiskópé Gyermekfelügyelet – jöhetsz
egész napra, de 1-2 órára is. Tel. (26)
310-365, 06-70-944-5801.
Takarítást vállalok Szentendrén és környékén. Tel. 06-20-490-6679.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása
sugárzásméréssel! Mezei Sándor,
(26) 311-847, 06-30-950-4187.
Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjelnappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k,
csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak
tisztítása garanciával. Tel. (06-1) 2408113, 06-30-912-9017, 06-20-335-3411.

Felelõs mûszaki vezetést vállal nyugdíjas
építõmester. Tel. 06-30-934-4992.
Festõ mester Tel. 06-20-916-2074.
Tetõszerkezet, faházak, éghetõ anyagok
gomba és tûz elleni védelme – sok referencia, garancia. Tel. 06-20-483-4644.
Gondnokságot és társasház ügyintézését
vállalja középkor feletti, rátermett házas-

Kiadó üzlethelyiség Szentendre belvárosában. Tel. (26) 380-005.
Lottózót, kicsi közértet átvennék. Tel.
06-20-916-2074.
Szentendrén, a HÉV-végállomásnál (Vasúti villasor 5.) 18+10 nm-es üzlethelyiség eladó, kiadó. Tel. 06-20-943-1500.

UTAZÁS
Loire menti kastélyok, Párizs 7 nap
május 23-30. Luxusbusszal, 3-2 ágyas
szobák, idegenvezetõvel. Horvátországi üdülés Zadar környékén
szeptember 06.-13., 8 nap, önellátó,
2 ágyas szobák. Luxusbusszal.
Kirándulások. Részletfizetés. Esz: U000902. Tel. (26) 316-369.

SPORT
Megbízható hölgy vállal takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet nem bébiszitter áron. Hívjon bizalommal. Tel. 0620-492-3186.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás
ingyenes. Tel. 06-20-917-7555.
www.dugulaselharito.hu.
Bútorasztalos és kárpitos munkák.
Bõvebb információ: 06-70-263-4763,
www.otthon2000.gportal.hu.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Számítógép-javítás, -karbantartás, akár
az Ön otthonában is. Tel. 06-20-8007439.

Aerobik, pilates, babás torna, az Európa
fitnessben (Püspökmajor lakótelep).
Hypoxitraining olcsón. Tel.06-30-2526366.

EGYÉB
Bükkfürdõi, 2 személyes, 8 heti apartman üdülési joga olcsón eladó (egy része
részletre). Ingyenes gyógy- és élményfürdõ, szauna, sóbarlang stb. Tel. 06-70365-0906.
Virágkötõt keresek fõút melletti
kitûnõ helyre, üzlettársnak. Kreatív,
profi legyen. Tel. 06-30-299-0376.
Ingatlanközvetítõi vállalkozás átadó
a Dunakanyar legkitûnõbb helyén,
ügyfélkörrel együtt. Megéri! .Tel. 0630-299-0376.

ÜZLET
Szentendrei üzlethelyiségre, vagy
üdülõtelekre cserélem (családi okok
miatt) a budai vár oldalában több
éve mûködõ 26 nm-es üzletemet.
Érdeklõdni: 06-30-341-6651.

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

Bútor- és egyéb szállítás, be-és kirakodás,
csomagolás, költöztetés akár éjszaka,
munkaidõ után, hétvégén is, gyorsan és
kedvezõ áron. Friss és kreatív egyetemisták várják hívását! Tel: 06-20-3470258 vagy 06-30-493-1553.

Szentendrén a Vasvári lakótelepen 40 nmes üzlethelyiség bérbeadó. Tel. 06-30962-5719.

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

Emberélet Alapítvány

Püspökmajor lakótelepen kiadó 56 nm-es
teljesen felújított 2 szobás, 3. emeleti
lakás. Ára 60 ezer Ft/hó+rezsi. Tel. 0670-383-5002, 06-70-383-5003.

ÁLLÁST KERES
Gyakorlattal rendelkezõ óvónõ gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-30-556-7534.
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Tel.: 06-20-995-7167

Eboltás
A szervezett, kötelezõ veszettség elleni
védõoltás helyszínei és idõpontjai:
Dr. Kovács Zoltán
Pannónia-telep, Stromfeld – Móricz u.
sarok:
április 26. szombat 13-15 óra
Izbég, Szentlászlói út 124., Pásztorház:
május 3. szombat 13-15 óra

Új helyen!
Szentendre,
Vasúti villasor 1., I. emelet
• INGATLANKÖZVETÍTÉS
• ÉRTÉKBECSLÉS
• BÉRLEMÉNYEK
• SZAKTANÁCSADÁS
• JOGI KÉPVISELET
Tel.: (26) 301-952
Fax: (26) 500-733
Mobil: 06-20-326-3645
www.berilingatlan.hu
berilingatlan@t-online.hu

„Ahol mindenki hazatalál”
Szentendre és Vidéke
apróhirdetés felvétel
a helyszínen

Állatorvosi rendelõ, Bükköspart 34.:
május 10. szombat 9-12 óra
Dr. Makay László
Sztaravodai úti temetõ parkolója:
április 26. szombat 15-16 óra
Dr. Schumiczky Gábor
Rózsa utca (Surányi cukrászda mögött):
április 26. szombat 13-14 óra
Templom u. - Vasvári P. u. sarok:
május 3. szombat 13-14 óra

programok 11
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET, Stéger köz 3.
Április 25. péntek 18 óra
A SZENT KORONA
EVANGÉLIUMA III.
Dr. Varga Tibor elõadása
Május 2. péntek 18 óra
A SZENT GRÁL – AZ ELTITKOLT
MAGYAR VONATKOZÁSOK
Bunyevác Zsuzsa elõadása

MOZI
P’ART MOZI
Duna-korzó 18.
www.partmozi.hu
06 20 465 7885
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas, diák:
500 Ft, kisterem: 300 Ft
Április 25. péntek
17.00 HORTON - színes magyarul
beszélõ amerikai animáció, 88 p.,
2008 rendezõ: Jimmy Hayward,
Steve Martino
18.30 LEÁNY GYÖNGY
FÜLBEVALÓVAL - színes feliratos
angol film, 95 p., 2003 (12)
rendezõ: Peter Webber
20.15 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p., 2007
(12) rendezõ: Mike Newell

Április 29. kedd
18.30 AZ ÉLET VENDÉGE CSOMALEGENDÁRIUM -színes magyar film, 80 p.,2005 (12)
rendezõ: Szemzõ Tibor
20.00 SZÍNES FÁTYOL - színes feliratos amerikai-kínai filmdráma, 125
p., 2006 (12) rendezõ: John Curran
Április 30. szerda
18.30 A CSODÁK VALÓSÁGA SZEPES MÁRIA - magyar dokumentumfilm, 73 p. rendezõ: Hegyi Béla
20.00 PIAF - színes feliratos francia-angol-cseh film,140 p., 2007
(12) rendezõ: Olivier Dahan

Április 26. szombat
15.00 HORTON - színes magyarul
beszélõ amerikai animáció, 88 p.,
2008 rendezõ: Jimmy Hayward,
Steve Martino
16.30 AZ ARANY IRÁNYTÛ - színes
magyarul beszélõ amerikai film, 114
p., 2007 (12) rendezõ: Chris Weitz
18.30 PÁNIK- színes magyar film,
94 p., 2007 (12) rendezõ: Till Attila
20.15 JUNO - színes feliratos
amerikai-kanadai vígjáték, 96 p.,
2007 (12) rendezõ: Jason Reitman
Április 27. vasárnap
14.30 NAPKIRÁLYNÕ - színes magyarul beszélõ francia-magyar animáció, 85 p., 2007 rendezõ:
Phillippe Leclerce

Humanista
Mozgalom
A Fáklyás Békejel egy
esemény, ha tényleg
fontosnak érzed a változást, kapcsolódj be a
Folyamatba!
A Mi Városunk: Szentendrei
Humanista Fórum
Meghívunk, hogy vegyél
részt egy széleskörû összefogás megteremtésében.
Egy olyan szentendrei
fórum megszervezésében,
amely konkrét megoldásokat dolgoz ki, évek vagy
évtizedek megoldhatatlannak tûnõ problémáira.
70/ 3239-337

MOLNÁR BERTALAN
KIÁLLÍTÁSA

16.00 HORTON - színes magyarul
beszélõ amerikai animáció, 88 p.,
2008 rendezõ: Jimmy Hayward,
Steve Martino
17.30 HÉTKÖZNAPI
MENNYORSZÁG színes feliratos
svéd film, 130 perc, 2004(12)
rendezõ: Kay Pollack
20.00 SZERELEM A KOLERA
IDEJÉN - színes feliratos amerikai
romantikus filmdráma, 139 p., 2007
(12) rendezõ: Mike Newell
Április 28. hétfõ
18.15 MADÁRSZABADÍTÓ, FELHÕ,
SZÉL - színes feliratos magyar-orosz
filmdráma, 93 p., 2006 (12)
rendezõ: Szaladják István
20.00 A LONDONI FÉRFI - feketefehér magyar-német-francia filmdráma, 132 p., 2007 (12) rendezõ:
Tarr Béla

MÁTÉ FOTO – OPTIKA

25 éves
MINDEN ÁPRILIS HÓNAPBAN
KÉSZÍTETT ÚJ SZEMÜVEGRE
(lencse, keret)

25% -OS KEDVEZMÉNY
INGYENES COMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT!
INGYENES UV-ELLENÕRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

200 0 S z e n t e n d r e ,
S z t a r a v o d a i u. 5 4 .
Nyitva: H-P: 9-17 óráig
Szo: 9-13 óráig
Tel.: 26/311-841, Fax.: 26/315-844
Email: matefotooptika@freemail.hu
www.matefotooptika.hu
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A festõmûvész kiállítása
születésének 75. évfordulója
alkalmából nyílik a Városháza
dísztermében.
Bevezetõt
mond dr. Dietz Ferenc polgármester, megnyitja Bárdosi
József mûvészettörténész. A
kiállítás megtekinthetõ május
5-tõl hétfõtõl péntekig 8-tól
18 óráig.

A SZÉPSÉG KOLDUSA
Április 26-án, szombaton 18
órakor a városi színházteremben (Pátriárka u. 7.) mutatja
be mûsorát a Szentendrei
Kísérleti Kamaraszínház. A
mozgásszínház mûsorának I.
része: részletek a Betlehem
csillaga címû Illés Lajosdarabból; 2. része: Egy mozgássor – öt muzsikára és öt
versidézetre, valamint A tavasz (Carmina Burana). Rendezõ-koreográfus: Velekei József Lajos. Belépõdíj: 600 Ft.

KONCERTEK
Április 26-án, szombaton 20
órakor Edison és Kingston Cruisers koncert lesz a DMH Barlangban (Duna-korzó 11/A.).
*
Vedres Csaba (zongora) és
Gyermán Júlia (hegedû) koncertje április 26-án, szombaton 19.30-kor kezdõdik a Vojnovich-Huszár Villában (1223
Budapest, Mûvelõdés utca
37/A).

RANDI A PEST MEGYEI
KÖNYVTÁRBAN!
Április 25-én pénteken 18
órakor Sas Tamás: 9 1/2 RANDI
címû filmjének vetítését közönségtalálkozó követi, a beszélgetés vezetõje: Csörgits
Hunor. A film fõszereplõje:
Fenyõ Iván. A részvétel ingyenes!
A Pest Megyei Könyvtár ünnepi nyitvatartása: április 26.
szombaton nyitva 8.00-16.00
óráig, május 1-4-ig zárva!

12 sport
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
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Szentendreiek nyerték a vitorlásversenyt
Hetedik alkalommal került megrendezésre a Genua Cup elnevezésû tengeri navigációs vitorlásverseny
Horvátországban április 5-9. között, melyen az Adria Sport Club (a Szentendrei Református Gimnázium vitorláscsapata) idén harmadik alkalommal vett részt.
legénység hajnali háromkor indult Szentendrérõl autóval, hogy a
szombat esti versenymegnyitó
elõtt a hajót átvehesse és egy
szabad edzés keretében kipróbálja. Az esti megnyitó
ünnepségen sorsolták ki a
csapatzászlókat, illetve ekkor
kapták meg a szkipperek a
versenyszabályzatot és az útvonalat tartalmazó dossziét.
A Genua Cup háromnapos navigációs vitorlásverseny (Sukosan – Zut – Iz Veli – Sukosan).
Naponta 24-29 mérföldes távokat kellett a versenyzõknek
kötött – elõre berajzolt – útvonalon behajózni, miközben
innen-onnan kerülgették a
zátonyokat, szigeteket, földnyelveket. A verseny alatt az
uralkodó szél a Sirokkó vagy
más néven (az északi Adrián)
a Yugó volt. Jellemzõje, hogy
délkelet felõl fúj, fokozatosan
erõsödik, maximális erõsségét
a második-harmadik napon éri
el, ekkor már egyenletes erõsségû. Nagy hullámok kísérik,
amelyek a déli Adrián akár 5-8
méteresre is nõhetnek.
A 12 hajóból álló mezõny vasárnap 10 órakor rajtolt el
Biogradtól. A gimnazista csapat csak a hatodik helyrõl rajtolt, de hamar feljöttek az elsõ
helyre. Rögtön a rajt után egy
zátonyszerû kis szigetecske
megkerülésénél az egyik hajó

A

A Katarina fedélzetén a ASC idei legénysége:
Köck Gábor, Hegyes Judit, P. Tóth Zsigmond,
Takácsy Dorka, Kretz Viktória, Csomós Ákos

nak neve) másodikként haladt
át. A hosszú, majd 26 mérföldes versenyen sokszor cserélõdtek a helyezések. A második ellenõrzõ ponton a
szentendreiek csak a negyedik
helyen álltak. A szigetek kerülgetésénél akár rövid szakaszokra is gyakran húztak
spinakker (hátszél) vitorlát a
versenyzõk. A harmadik ellenõrzõ ponton ismét másodikként haladtak át a „mieink”. A befutó nagyon szorosra sikerült: a második helyrõl egy jó takk váltással a
Katarina az elsõ helyen futott
be, mindössze néhány méterrel megelõzve Lepotièka-t.
A hétfõi futamra nagyon megerõsödött a szél, így a zsûri
betiltotta a spinakker használatot, és elõírta a mentõmellények
kötelezõ
viselését. Nagyon
izgalmas menetnek
néztek elébe fiataljaink, mert az esti
mólópartin megtudták, hogy a
riválisuk hajóján
(Lepotièka) több
fõállású kapitány is
van, akik hajós
Viharos idõben is jó kedv uralkodott túrák vezetésével
a hajón, itt már tudták, hogy nyertek! és oktatással keresik a kenyerüket, és
szûkre vette a kanyart, és számos versenyen indultak a
megfeneklett. Hosszas bíbelõ- világ különbözõ pontjain. Az
dés után csak motorindítással elõzõ két Genua kupát is õk
tudtak visszaállni a versenybe. nyerték meg.
Az elsõ ellenõrzõ ponton a A viharos szél miatt reffelt
Katarina (az ASC idei hajójá- (csökkentett méretû) vitorlá-

val startolt a szentendrei csapat, és egész nap kemény
csatát vívtak az elemekkel és
ellenfelekkel. Mindhárom ellenõrzõ ponton az elsõ helyen
haladtak át! A befutó ismét
nagyon szorosra sikerült: megismétlõdött az elõzõ napi célba érkezés, de pont fordítva.
Ezúttal a Lepotièka ért be pár
méterrel a Katarina elõtt, bár
ezt az ASC-sek vitatták, de
mégis elfogadták. A zsûri
sajnos nem tudott jelen lenni
a befutónál, mert az egyik hajó
legénységét kórházba kellett
szállítani. Az erõs szélben, a
nagy hullámzásban több baleset is elõfordult. Egyik versenyzõt kórházban, egy másikat (másik hajóról) a kikötõben varrtak össze. Két hajón
volt vitorlaszakadás, voltak
kisebb-nagyobb zúzódások,
sõt hajók is összeütköztek! A
motorindítás kizárást von
maga után, de a kapitánynak
mérlegelnie kell, hogy a verseny vagy a hajó a fontosabb.
E futamban is megesett, hogy
a hajótörés elkerülése végett
inkább motort indított az
egyik szkipper, kizáratva magát az adott futamból. Az elsõ
két nap (futam) után a Katarina és a Lepotièka holtversenyben állt az elsõ helyen
három-három ponttal.
A refis vitorlázók taktikája a
keddi, harmadik futamra mindössze az volt, hogy a nagy
ellenfél, a Lepotièka elõtt érjenek célba. Bonyolította a

helyzetet, hogy a harmadik
futam A és B részbõl állt,
melyek együttes eredménye
adta a harmadik futam helyezéseit. Továbbá a szél erejének fokozódása és a hullámok
növekedése sem könnyítette
meg a versenyzõk dolgát. A
zsûri a futam elõtti szkipper
értekezleten döntött a pálya
rövidítésérõl, és erre a napra
is elrendelte a mentõmellények kötelezõ viselését.
Viszonylag jó rajttal az élbolyban kezdtek a gimnazisták. A
különbözõ taktikát választó
hajók nagyon eltávolodtak
egymástól. Volt, amely partközelben maradt, és akadt
olyan, amely inkább a nyílt
vizeket kereste. Napközben
annyira felerõsödött a szél,
hogy a vitorlákat szinte zsebkendõnyi méretûre be kellett
reffelni, sõt végül a grószt
(nagyvitorla) teljesen be is
húzták az ASC-sek, és csak
csökkentett méretû orrvitorlával hajóztak tovább. Végül a
negyedik helyen futottak be a
3/A futamban, két hellyel
megelõzve a hatodikként befutó rivális hajót. A tomboló

Begyûjtött „vasak” :
ASC - VII. Genua Cup
'08. (1. futam I. hely;
2. futam II. hely;
összetett I. hely;
+ Genua vándorkupa)
idõjárásra való tekintettel
a zsûri törölte a B futamot.
A nap mérlege így is egy újabb
vitorlaszakadás, egy vitorlabehúzó szerkezet (fockroller) törés, és a Katarinán
egy fejsérülés lett. Több hajó
menetközben állt ki a versenybõl, feladva ezzel a küzdelmeket.
A versenyt összesítettben a
Köck Gábor vezette, zömmel
gimnazistákból álló ASC csapata nyerte Csomós Ákos, Takácsy Dorka, Kretz Viktória, P.
Tóth Zsigmond, Hegyes Judit
versenyzõkkel a Katarina fedélzetén. Õk kapták meg az
aranyérem mellett a Genua
vándorkupát is, amit egy év
múlva kell megvédeniük a VIII.
Genua Cup versenyen.
A csapat ezúton is szeretné
megköszönni a Maritime hajósbolt támogatását!
??????????

Nõgyógyászati rendelés
A Welt-Med Egészségházban

Szentendre, Bolgár u. 10.
Dr. Bínó Brúnó nõgyógyász
Bejelentkezés:

06 30 956 8280
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