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Boldogtanyai boldogságok, bosszúságok
A csatornára még várni kell, de a kátyúzás folytatódik
Szûk egy év után ismét a Határcsárdába látogatott a Városháza november 6-án este. A szokatlanul jó hangulatú
lakossági fórumon a szokásos csatornázási és hulladékügyek a helyi buszjárat és a közlekedés aktuális kérdései
mellett a városvezetés tervei is szóba kerültek.
lõször dr. Dragon Pál, a
10. számú választókörzet
önkormányzati képviselõje köszöntötte az egybegyûlteket, külön megköszönve
a boldogtanyai és petyinai
lakosok önzetlen közösségi
munkáját, a tereprendezéseket, a takarító akciókban
való részvételt, a rendszeres
környezetszépítõ tevékenységet. Kiemelte: dr. Dietz

Ferenc polgármesterrel együtt
szokatlanul sokat készültek
erre a lakossági fórumra, elõre
átgondolva a legtöbbeket
foglalkoztató témákat, egyebek között a lakóövezetbe
vonás ügyét, a csatornázás, az
utak, a közvilágítás kérdéseit,
valamint a hulladékhelyzetet
és közösen bejárták az érintett területeket is.
– Azért szeretek erre lakossági

Hamvas Béla (1897-1968)

Dúl Antal

E
Alföldiné Petényi Zsuzsa, dr. Dietz Ferenc,
dr. Dragon Pál és Kondacs Krisztián

Dicsõ Zoltán

Dr. Hasitz Ágnes

Dicsõ Zoltánt kérdeztük ezen héten Képviselõk félidõben címû sorozatunkban (4. oldal).
Az Elsõ Európai Antibiotikum Nap kapcsán figyelmeztet dr. Hasitz Ágnes a túlzott
antibiotikum-fogyasztás veszélyeire (6. oldal). Hamvas Béla halálának 40. évfordulója
alkalmából városi megemlékezéseket tartottak több helyszínen, a Hamvas-életmû gondozója, Dúl Antal teológus a Városházán tartott elõadást (3. oldal). Bibó István
tiszteletére emlékdélutánt rendeztek a „felejtés ellen“ a leányfalui Faluházban november 8-án (9. oldal).

Uszodahasználat
a diákoknak
EGÉSZSÉG

Összeállításunk lapunk
6. oldalán olvasható

Hamarosan elkezdõdik a
szentendrei oktatási intézményekben az igényfelmérés,
melyik óvoda, illetve iskola
miként szeretné használni a
nagyközönség számára várhatóan tavasszal megnyíló
Uszoda és Szabadidõ Központ
szolgáltatásait. A felmért igények ismeretében folytatódnak majd a tárgyalások a város-

vezetés és az uszodaüzemeltetõ Aquapalace Kft. között arról, hogy milyen költségvonzattal jár a város számára, ha a tanintézmények a
délelõtti idõsávban használják
az uszodát. A szükséges összeget a város a 2009. évi költségvetésbe tervezi majd be.

fórumra járni, mert az itt élõk
aktivitását és jelenlétét tapasztalom – üdvözölte a polgármester a szép számban jelenlévõ közönséget, majd a
Dumtsa Jenõ Integrált Városfejlesztési Stratégiára hivatkozva felidézte a város aktuális ügyeit: a sportélet fellendítését, a babautalványok
és a Talentum Ösztöndíj bevezetését, a pályázatokból
származó, évrõl évre fokozódó
bevételeket, valamint az elbírálásra váró egészségházépítési, illetve belváros-rehabilitációs, és a megnyert
negyedmilliárdos ovi-suli pályázatot.
Folytatás az 5. oldalon

Bibó István (1911-1979)

arcok

2 önkormányzat
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SOS
104 Mentõk

(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: 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
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Szombat-vasárnap
November 15-16.
Vasvári Patika, Sas u. 10.
November 22-23.
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
November 29-30.
Városi Gyógyszertár,
Kanonok u. 3.
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
06 30 594443
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Szlovén vendégek
a Polgármesteri Hivatalban
November 6-án a Honvédelmi Minisztérium Védelmi
Hivatalának fõigazgatója, dr. Patyi Sándor és Somogyvári Tibor, a Pest Megyei Védelmi Bizottság titkára
kíséretében a Szlovén Védelmi Hivatal delegációja
látogatott városunkba Igor Logar védelmi fõigazgató
vezetésével.
A vendégeket Kun Csaba alpolgármester fogadta, majd
beszélt Szentendre történetérõl és a város mai helyzetérõl. A Szentendre Városi Helyi Védelmi Bizottság
mûködésérõl Hodoli István védelmi referens tartott
vetített szakmai prezentációt.

KERTI
ZÖLDHULLADÉK
BEGYÛJTÉS
II. ütem: november 15-16.
Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdûlõ – Pap-sziget – Szarvashegy városrészek, valamint
az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út
– Napos sétány által határolt
terület)
III. ütem: november 22-23.
Belváros (Dunakanyar krt. –
Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által határolt terület)
A kerti zöldhulladékot zsákokban
illetve darabolva szállítja el a VSZ
Zrt. A zsákokba helyezhetõk:
lomb, fa és bokor nyesedék, nyírt
fû, gyom. A vastagabb faágakat,
dísznövényeket darabolva (maximum 1 m hosszig), összekötve
helyezzék a zsákok mellé.
A késve kihelyezett zöldhulladékot nem áll módjukban elszállítani. Amennyiben a munkatársaik a zöldhulladékos zsákokban
háztartási-, vagy egyéb hulladékot találnak, azt nem szállítják
el. A kerti zöldhulladék ingyenesen bevihetõ a VSZ Zrt. hulladékudvarába, melyrõl bõvebben a
szemétszállítási számla mellé
csatolt Hulladék Híradóból tájékozódhatnak.

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

A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 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: Miser István, Széles Nóra, Varga Borbála • Lapzárta: hétfô, 12 óra
• Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés
elôtti keddig fogadunk el. • Nyomda: Pharma Press 1089 Budapest, Vörösvári út 119-121. • Index: PFH/88/1987 •
HU ISSN 0239068 X • www.szentendreprogram.hu • www.szevi.hu
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Emlékezés Hamvas Bélára
az íróra. Szabados György és
Kamp Salamon karnagy zongorajátéka, Szabó Sándor gitármûvész elõadása, valamint
Pápai Erika, Söptei Andrea,
László Zsolt és Rátóti Zoltán
színmûvészek
felolvasása
transzcendens síkon idézte
meg Hamvas Bélát, emellett a
szavak szintjén is megjelent
munkássága. A Láthatatlan
történet 3. tételének, a Mysteriumnak a felidézését kerekasztal-beszélgetés követte
Danyi Zoltán, Dúl Antal, László
Ruth, Miklóssy Endre, Szántó
F. István, Szathmáry Botond,
Szócs Géza, valamint Thiel
Katalin részvételével. - bt mléknapot
tartottak
Szentendrén Hamvas Béla halálának 40. évfordulója alkalmából november
7-én, pénteken. A rendezvény
délben kezdõdött a Sztaravodai úti köztemetõben, ahol
az író és felesége, Kemény
Katalin sírjánál a tiszteletadást követõen áldást mondott Horváth-Hegyi Olivér
evangélikus lelkész, köszönetet mondott Marghescuné Hunor Mária, az Ars et Vita Alapítvány kuratóriumi elnöke,
valamint Jókai Anna írónõ
méltatta visszaemlékezésében
az írót. A Pest Megyei Könyvtárban tartott fogadás után
„Hamvas Béla jelenvalósága“
címmel ünnepi megemlékezés
vette kezdetét a Polgármesteri
Hivatal dísztermében, ahol dr.
Dietz Ferenc polgármester
ünnepi köszöntõje után Dúl
Antal teológus, a Hamvaséletmû gondozója emlékezett

E

PÁLYÁZAT
árusító asztalok bérletére
Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet
három darab közterületi
árusító asztal bérletére december 5. és december 31.
közötti idõtartamra a HÉVvégállomás melletti téren
A közterületen a karácsonyi és
szilveszteri hagyományokkal
összefüggõ alkalmi cikkeket
kizárólag az adott ünnepen és
az azt megelõzõ 20 napban, a
termékre vonatkozó külön
jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek
birtokában, nevének és szék-
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VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN
ÉS KÖZMEGHALLGATÁS
Ezúton tájékoztatjuk elõzetesen az érdeklõdõket, hogy
Szentendre Város önkormányzata
november 25-én, kedden 17 órakor
a Városháza dísztermében
a Római sánc utca, Vasúti villasor, a Pomázi út által
határolt terület és környékének lakói számára a
Városháza házhoz jön keretében lakossági fórumot,
valamint
december 1-jén 17 órakor
a Városháza dísztermében
közmeghallgatást tart.
Részletesebb információ a következõ számban olvasható,
valamint a www.szentendre.hu honlapon található.

Gondozási Központ Szentendre
Védõnõ Szolgálata Pályázatot
hirdet
területi védõnõi munkakör
betöltésére.
A jogviszony idõtartama:
határozatlan. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: 2000
Szentendre, Dunakanyar krt. 34.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A 49/2004. (V.21.) ESZCSM
rendelet szerint területi
védõnõi feladatok ellátása.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: felsõfokú
szakképesítés – védõnõi diploma,
érvényes erkölcsi bizonyítvány,
részletes önéletrajz és motivációs levél. A munkakör legkorábban december 1. napjától
tölthetõ be. A pályázat
benyújtásának határideje:
november 27.
A pályázattal kapcsolatosan
további információ
Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetõtõl,
a 06-26-311-964-es
telefonszámon kérhetõ.

helyének feltüntetésével értékesítheti a kereskedõ.
Az asztalbérlet, közterülethasználat díja: legalább 60
ezer Ft,
Letéti díj: 60 ezer Ft/asztal
Eljárási díj: 12 ezer Ft (a befizetés igazolását a jelentkezési laphoz kell csatolni, a
jelentkezés anélkül nem érvényes!)
A pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy Szentendre Város
Önkormányzata felé semmilyen köztartozása nincsen. A
nyilatkozat elmaradása vagy a
nyilatkozattal ellentétesen
köztartozás megállapítása
esetén a pályázó az eljárásból
kizárható.

Licittárgyalás: november 24én 10 órakor a Polgármesteri
Hivatal dísztermében
A licittárgyalás szabályai: a
licittárgyalás végén az asztalok darabszámának megfelelõ jelölttel köthetõ szerzõdés a közterületen való
árusításra. A licit szabályai:
60 ezer Ft összeg a kikiáltási
ár, 5000 Ft összeggel halad
felfelé a licit. A pályázóknak
akkor kell jelezniük kézfeltartással és szóbeli nyilatkozattal, amikor a következõ emelt összegû díj megfizetését nem vállalják. A licit
összege addig emelkedik,
amíg HÉV-állomás elõtti téren
a kihelyezendõ asztalra jutó
1-1 licitáló marad versenyben,

velük köthetõ meg a bérleti
szerzõdés. Az eredményhirdetés után az eljárásvezetõ tájékoztatja a nyerteseket a szerzõdéskötés módjáról és idejérõl, a szükséges igazolásokról, majd az eljárást lezárja.
Jelentkezéseket az erre az
eljárásra rendszeresített
formanyomtatványon lehet
benyújtani november 24-én
9 óráig a Polgármesteri Hivatal iktatójába (2000 Szentendre, Városház tér 3.) Jelentkezési lapok a Polgármesteri Hivatal portáján ingyenesen átvehetõk.
További információ: Közigazgatási és Népjóléti Iroda,
(26) 503-312.

A polgármester

naplója
November 14. (péntek)
10.00 Vagyongazdálkodási
ügyekben egyeztetés
13.00 Kistérségi témákban
egyeztetés

November 17. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri
beszámoló
10.00 Vezetõi értekezlet
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés
14.00 Szentendrei Városfejlesztési Kulturális Kht. ügyvezetõjével megbeszélés
15.00 DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés
16.00 Egyeztetés sport ügyben

November 18. (kedd)
08.30 ORFK fõigazgatójával
ingatlan ügyben megbeszélés
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
17.00 Rendkívüli testületi
ülés

November 19. (szerda)
09.00 Elõvásárlási jogról
egyeztetés

November 20. (csütörtök)
10.00 Uszodával kapcsolatos
megbeszélés
15.00 Díszdiplomás pedagógusok köszöntése

4 város
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KÉPVISELÕK FÉLIDÕBEN (4. rész)

Kerékpárút -átadás,
játszótérfelújítás, burkolatcserék
Két esztendõ telt el a 2006-os helyhatósági választások óta. Melyik területen, melyik városrészben mit sikerült elérni ez idõ alatt a városvezetésben? A négyéves ciklus félidejében ezúttal Dicsõ Zoltánt, a 3. számú választókörzet képviselõjét kérdeztük az elmúlt félidõ fejleményeirõl, eredményeirõl és a második félidõ terveirõl. Legközelebb Radványi G. Leventével, a
3. számú választókörzet képviselõjének tesszük fel a kérdést.

Dicsõ Zoltán
„Képviselõi munkám elsõ két évérõl szólva számos sikerrõl és eredményrõl, illetve nagy reményekrõl
számolhatok be. Az elmúlt két
évben dolgoztam a Városüzemeltetési, Környezet- és Mûemlékvédelmi Bizottságban, majd a Költségvetési Bizottságban, és megalakulása óta tagja vagyok a Közbeszerzési Bizottságnak. Emellett
tevékenyen részt vettem a Pro
Szentendre Városfejlesztési Kft.
megalapításában, amelynek felügyelõ bizottsági tagjaként nap
mint nap segítem az ott dolgozók
munkáját, bármilyen problémával
keressenek is meg. Jó kapcsolatot
ápolok a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisával és annak
vezetõjével, dr. Isaszegi János
mérnök vezérõrnaggyal. Több
egyeztetésen vagyunk túl a lõtér
ügyében, hiszen a környékbeli
lakók sorozatosan panaszkodnak
az ott folyó gyakorlatok zaja miatt.
A bázis, illetve a Honvéd Kossuth
Lövész Klub vezetõi azon az állásponton vannak, hogy a zajkibocsátást különbözõ technikai fejlesztések révén minél elõbb minimálisra kell csökkenteni. Ehhez
próbálnak folyamatosan anyagi
forrást szerezni. Jó a kapcsolatom
a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubbal,
a rendezvényeiken rendszeresen
részt veszek. A szervezet vezetõjét, Koncz Jánost 2007-ben az én
felterjesztésemre tüntették ki Pro
Urbe-díjjal a klubért és a városért
végzet áldozatos munkájának
apropóján.
A kapcsolattartás után illendõ
néhány szót szólni az „anyagi
javakról“, amelyeket sikerült felépíteni, megvalósítani. Megépült
a Pannóniát védõ gát, hogy az

árvíz ne fenyegesse otthonainkat.
Ezen a mûtárgyon kapott helyet a
kerékpárút, amelynek végleges
átadására augusztus 20-án került
sor megannyi viszontagság után,
ugyanis az átadáshoz sokféle
mûszaki követelményt kellett teljesíteni, hogy az építmény megkaphassa a használatba vételi
engedélyt. Idén adták át a felújított Matáv – most már Ericsson –
játszóteret, amely a beruházást
végzõ cégnek csaknem húszmillió
forintjába került, sõt a saját
munkatársaik erejét is bevetették
a munkálatok során. Gyönyörû
hely lett ez a Gyöngyvirág utcai
kert, amely megfelel az uniós szabványoknak, valamint jól tervezett
funkciókkal és játszóeszközökkel
bír. A körbekerített terület nemcsak a közvetlen környék gyermekeit szolgálja ki, hanem más
városrészekbõl, sõt a szomszéd
településekrõl is járnak ide óvodások, iskolások.
Pannónia-telep útjai hosszú évek
óta elhanyagoltak voltak, még
kátyúzásra sem jutott pénz.
Képviselõi tevékenységem mindkét évében sikerült kátyúzási
munkálatokat végezni, sõt a Pannónia utca burkolatát és járdáit
sikerült teljesen megújítani. Sajnos még mindig vannak a városrészben földes utak, amelyeket
komoly anyagi ráfordítással próbáltunk járhatóvá tenni. Ez azonban köztudottan ablakon kidobott
pénznek számít, ameddig nem
oldódik meg a csapadékvíz-elvezetés kérdése, ugyanis addig hiába
aszfaltozzuk az utcákat, a víz
tönkreteszi a burkolatot. Egymás
után két évben is pályáztuk a
városrész lakóival 1+1-es útfelújításra, de amíg a csapadékvízkérdés megoldatlan, a döntnökök
sem támogatják ezeket a kezdeményezéseket. Nemrég azonban
megcsillant a remény. Nagy dolog
elõtt állunk, hiszen több mint
húszmillió forint értékben elkészült a Pannónia-telep csapadékvíz-elvezetésének komplett
terve. Az ennek megvalósítását
célzó, csaknem félmilliárd forintos pályázatot, amelyet a Pro
Szentendre Kft. készített elõ, a
bíráló bizottság elsõ körben befo-

gadta, végleges döntés pedig idén
várható. Ha sikerül megnyerni, az
útfelújítások, burkolatjavítások
üteme is más lendületet nyerhet.
A volt Volánbusz mûszaki egység
helyén új bevásárlóközpont épül.
Ennek autós megközelítését mélygarázzsal fogják megoldani, hogy
a vásárlók gépkocsijai ne zavarják
a környék lakóit, és a parkoló autók
ne fokozzák a zsúfoltságot. Az
üzlet az autós bevásárlók mellett
a helyiek kényelmét is szolgálni
fogja. Az építkezés várhatóan
tavasszal kezdõdik.
Minden erõmmel igyekszem Pannónia-telep érdekeit érvényesíteni, miközben egész Szentendre
érdekeit is szolgálom. A felsoroltak mellett természetesen számtalan kisebb, napi munka adódik,
amelyeket terjedelmi okokból nem
lehet részletezni. Naponta dolgozom Pannónia érdekében, és a
különbözõ kezdeményezéseket
anyagilag is támogatom: rendszeresen közremûködöm a hajléktalanok étkeztetését célzó programban, és számos civil rendezvényt is segítek, mint például az
autómentes napot. Ezeken az eseményeken, ha idõn engedi, igyekszem mindig személyesen is jelen
lenni.“
Lejegyezte: B. T.

Indul a Postapartner Program Pest megyében
A Magyar Posta közbeszerzési pályázat útján keres partnereket postai szolgáltatások
ellátására. A program tulajdonképpen a meglévõ postapartner hálózat bõvítését jelenti,
hiszen ma is több mint háromszáz posta mûködik országszerte vállalkozói formában eredményesen.
A Postapartner Programot – közbeszerzési pályázat útján – Pest Megyében 44 településen
hirdették meg üzemeltetésre vállalkozóknak és önkormányzatoknak egyaránt. A program
célja egy hatékony, jól mûködõ „Postapartner“ hálózat kiépítése országos szinten, melyben különös hangsúlyt kap a lakosság megbízható, magas színvonalú kiszolgálása
Postapartner lehet akár a boltos, a gyógyszerész, a virágos és az önkormányzat is. Az új
tevékenységgel a vállalkozók vevõköre bõvül, ezzel forgalmuk nõ, a több lábon állás
révén kiegyensúlyozottabbá válhat üzletmenetük, a vevõk pedig egy helyen több mindent tudnak elintézni. Ugyanakkor a postai szolgáltatási rendszer hatékonysága is javul.
A postapartnerek vállalkozásához a Magyar Fejlesztési Bank hosszú távú hitelkonstrukciókat kínál, ehhez a regionális munkaügyi központoknál igénybe vehetõ bértámogatási,
átképzési programok is társulnak.
A programhoz több állami támogatás is társul, például a postai dolgozót foglalkoztató
postapartner egy éven keresztül bér- és járuléktámogatást igényelhet 100 százalékban,
maximum a minimálbér kétszeresének összegéig.
A postai szolgáltatás vállalkozásba adása olyan kezdeményezés, ami a nemzeti kistõkére,
a hazai lakosokra alapozva nemzeti üzletet épít, vagyis helyben ad üzleti és megélhetési
lehetõséget.
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Boldogtanyai boldogságok, bosszúságok
Folytatás az 1. oldalról
Mint megtudtuk, az M0 Érdekvédelmi Egyesület keretében már megtörtént a Megyeri híd avatását követõ forgalomszámlálás a 11-es fõúton, de biztos eredményt majd
egy kontrollszámlálást követõen, várhatóan januárban
kapunk majd.
A Boldogtanyai út burkolatát
sikerült megújítani, de az
egyik közmûszolgáltató sajnos már feltörte az aszfaltot.
Boldogtanyán emellett újabb
kátyúzásokra lehet számítani.
– Még a belvárosban is akadnak földutak, de folyamatosan
próbálunk javítani az utcaburkolatok minõségén. Erre
szolgál az útkataszter kialakítása is, amely jegyzékbe
vette valamennyi utca mûszaki adatait – tette hozzá dr.
Dietz Ferenc. Jelentõs eredménynek nevezte, hogy a
tavaly óta mûködõ hulladékudvarnak köszönhetõen
csökkent az illegális hulladéklerakás mértéke. Nagy gondot
okoz változatlanul, hogy a
súlykorlátozó táblák és a behajtást gátló oszlopok rendszeresen eltûnnek, a pótlás
pedig óriási összegeket
emészt fel.
A belterületbe vonás eddig is
sok infrastrukturális terhet
eredményezett a város számára (közvilágítás kiépítése,
megközelíthetõség
biztosítása stb.), de újabban még
egy szabály nehezíti a folyamatot: a lakóövezetbe vont
telkek
csatornázottságát
2010-ig kötelezõen biztosítani kell. Ahol ez nem történik
meg, ott 2010 után két évig
az állam, majd az önkormányzat fizet bírságot a csatornázatlan telkek után, de
pályázat nemigen segít a településeknek a csatornaépítésben.
A helyi köztisztasági rendelet
szerint a kerítés és az útfelület
közötti terület karbantartása
az ingatlantulajdonos feladata. Az õ kötelessége egyebek
mellett a parlagfû irtása is. Az
allergiát okozó növény miatt
idén is számos bírságot szabott ki a Polgármesteri Hivatal
a Földhivatallal és a Növénytani Intézettel karöltve adott tájékoztatást Kondacs
Krisztián városi fõkertész.
A Viola utcában lakó Kiss Pál
az útjavítások kivitelezõit
illette kritikával, kifogásolva,

hogy a Csóka utcában egy-két
négyzetméternyi terület kimaradt az aszfaltozásból, és
több helyen feltöredezett a
burkolat. Tõkés József városüzemeltetési referens válaszában arra biztatott minden
lakót, hogy hasonló esetben
tegyen bejelentést a Polgármesteri Hivatal zöld számán (06-80 204-725), aminek
nyomán a Városi Szolgáltató
Zrt.-vel közösen gondoskodnak a probléma megoldásáról.
Állandó téma ugyanakkor a
hulladékkezelés kérdése is.
Krausz Julianna a Városi Szolgáltató Zrt. városüzemeltetési
részlegvezetõje beszámolt
róla, hogy befejezõdött a hulladékszállítási szerzõdések
felülvizsgálata, s a cég igyekszik mindent megtenni annak
érdekében, hogy csak a matricával ellátott kukákat ürítsék. Pákh Andor, a közterületfelügyelet vezetõje a zsákos
szemétgyûjtést kényszermegoldásnak nevezte, s elmondta: a kóbor kutyák a jelzett és
jelöletlen zsákokat egyaránt
szétszedik, de ezt a problémát
csak akkor tudnák megoldani,
ha megszûnne a zsákos hulladékgyûjtés. Hozzátette:
több százezer forintnyi bírságot szabtak már ki az illegális
szemetelõkre, és egyre többen
vásárolnak kukát, így javul a
hulladékhelyzet.
Toldi János az Akácfa utcából
a kishíd ügyében fogalmazta
meg rossz érzéseit: – Egyszer
valaki elhatározta, hogy kishídnak is épülnie kell a nagyhíd
mellett. Ha ennyi probléma van
Szentendrén, valóban egy
kerékpáros hídra van szükség?
Másfelõl ha egy mentõautó
áthajthat rajta, elõbb-utóbb
megjelenik rajta a többi
személyautó is. Szentendre
számára ez egy olyan kompromisszumos megoldás, amelynek eredményeképpen a lehetõ
legrosszabb helyen épül meg a
híd – fogalmazott, emellett a
Duna-korzó gátjának felújításáról és a Tyúkosdûlõ
csatornázásáról is érdeklõdött. Dr. Dietz Ferenc válaszában elmondta: bár õ 2002
és 2006 között képviselõként
ellene szavazott a hídépítésnek, a kistérségi társulás
elnökeként belátta, hogy a
szigetieknek – a szentendreiek
érdeksérelme nélkül – joga van
a veszélyhelyzetek biztonságos elhárítására tûzoltóság,
mentõ, rendõrség segítségév-

el. Mindezt segíteni kell a
Szentendre számára is megfelelõ helyszínen a Dera-patakhoz legközelebb egy közúti
híd kialakításával, vagy a gyalogos híddal és a helyzet
megoldására szolgáló kompenzációs csomaggal. A szigetmonostoriak a tervezett
kerékpáros híd miatti elégedetlenségük okán aláírásgyûjtésbe kezdtek, még elképzelhetõ, hogy ezen megfeneklenek a folyamatban lévõ tárgyalások is. A korzó-gát fejlesztésérõl szólva megjegyezte: a projekt megvalósítása
éveket vesz igénybe, a tervezése 40 millió forintot. Ha
az erre beadott pályázatot
nyertesnek nyilvánítják, 900
millió forintos kivitelezés
következik. Ami Tyúkosdûlõ
csatornázását illeti: jelenleg

egyetlen pályázati kiírás van,
amely csak lakóövezetre vonatkozik, Szentendre ennek
keretében 700 millió forintra
pályázik.
Többen szeretnének a Barackvirág út sarkára egy gyalogos
átkelõhelyet. Tõkés József
elmondta: a Megyeri híd miatt
megnövekedett
forgalom
kompenzálására az állam
ígéretet tett a Barackvirág úti
keresztezõdés
biztonsági
berendezéseinek kiépítésére.
Az útfelületet is fontos lenne
megjavítani még a fagyok
beállta elõtt. Ugyanilyen lényeges lenne az utcanévtáblák
pótlása, és a „városi házirend“
kézhez vétele. Ez utóbbi egy
éve készül, mert állandóan változnak a városi rendeletek, de
a tervek szerint év végéig mindenképpen kiadják. Sok a kör-

nyéken a kóbor kutya is. Jó
lenne, ha végre megvalósulna
a régi terv, és egy kisbusz járna
Boldogtanyán. Jelenleg vizsgálják az iskolabusz és a Dunakorzó buszjáratának megvalósítási lehetõségeit. A
helyi buszközlekedés fenntartása az önkormányzatnak
évi 70 millió forintjába kerül,
ezért az üzemeltetési költségek kigazdálkodása nem
könnyû. Panaszok érkeztek az
utcára engedett csatornalé
miatt is. Dr. Kirchhof Attila aljegyzõ és Pákh Andor megerõsítette: a környezetvédelmi
szabálysértés létezõ jogi fogalom, de a szankcionáláshoz
mindenképpen tetten érés és
bizonyítás is kell. A pismányi
polgárõr csapat mindenesetre
rendszeresen jár „szennyvízlesre“ esténként, éjszakánként.
Bokor Tamás

Harckocsibemutató
Csobánkán
Látványos, dinamikus elemekkel kombinált T-72-es
harckocsivezetési gyakorlatot
rendezett a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisa október 29-én a csobánkai gyakorlótéren. Az eseményen közremûködtek a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem harmadéves páncélos hallgatói, valamint a páncélos fegyvernemi kultúra
képviselõi, köztük magasrangú katonák.

December 5. péntek
16-20 óra
MIKULÁS-SZOLGÁLAT
A Mikulásokat félórás
idõszakokra lehet kérni.
Ára: 3500 Ft
Jelentkezni lehet a
312-657-es telefonon.

December 13. szombat
9-14 óra
CSALÁDI DÉLELÕTT:
ócskapiac, filmvetítés,
játszóház
Asztalfoglalás
a 312-657-es telefonon
Ára: 1500 Ft

ÁRUSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
A Szentendrei Adventi Vásár idejére (december 5. – január 4.)
meglévõ standjainkra árusok jelentkezését várjuk. Tel: 06-30620-4170.

WALDORF-ELÕADÁSOK
A Kékvölgy Waldorf Iskola és Gimnáziumban (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3., tel/fax: 26-338-125, e-mail:
iskola@kekvolgy.sulinet.hu, web: www.kekvolgy.hu) november 18-án, kedden Dávidné Csontos Hedvig (Hámori
Waldorf Iskola) Négy év – négy praktikum, avagy Mi történik
gyermekeinkkel az iskola falain kívül? címmel, majd december 9-én, kedden Bognár János (Waldorf Tanárképzés) 4x13
év a Waldorfban, avagy Hogyan lehet ezt apaként túlélni?
címmel tart elõadást.
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ovember 18-án az Európai Unió mind a 27
tagállamában, így hazánkban is megrendezik az
Elsõ Európai Antibiotikum
Napot. Az ezentúl évenként
megrendezésre kerülõ esemény elsõdleges célja az antibiotikumok felelõs alkalmazásának hangsúlyozása mind
a lakosság, mind az egészségügyben dolgozók körében, a
figyelem ráirányítása az indokolatlan gyógyszerszedés elkerülésére, a tudatos szemléletváltás megvalósítása.
Az európai tagállamok területén, így a hazánkban is mûködõ közegészségügyi hatóságok évek óta próbálják ráirányítani a figyelmet az antibiotikumok megfelelõ és viszszafogott alkalmazására, hisz
a felelõtlen használatuk súlyos
közegészségügyi veszélyt jelent Európa számára. Az indokolatlanul vagy helytelenül
szedett antibiotikumok következtében ugyanis világszerte nõ
azoknak a baktériumoknak a
száma, amelyek az évek alatt
ellenállóvá váltak az antibiotikumokkal szemben, így a sokszor egyszerû fertõzések súlyos,
akár halálos végkimenetellel is
járhatnak. Egyre többször hallunk például az egyik „hírhedt“,
szinte az összes antibiotikumra
rezisztens kórokozó, az MRSA
(Meticillin Rezisztens Staphylococcus Aureus) terjedésérõl,
amely egyre gyakrabban fordul
elõ kórházakban fertõzõ for-

N

Elsõ Európai Antibiotikum Nap
A változtatás lehetõsége a mi kezünkben van
rásként, és az általa okozott
szeptikus sokk csak Angliában
évente 8000 ember halálát
okozza.
A helytelen antibiotikumhasználatból adódó rezisztencia mára nagy mértékben veszélyezteti többek között a
komoly operatív beavatkozások sikerét, a daganatos betegek kemoterápiás kezeléseit, vagy az intenzív osztályokra kerülõk életkilátásait.
Olyan, a hétköznapi életben
mindenhol elõforduló baktériumok, mint az említett Streptococcus, vagy az E.coli is
okoznak ma már komoly fertõzéseket, halálozásokat. Az
utóbbi öt évben pedig egyre
több antibiotikum vesztette el
a hatékonyságát.
„Ha az antibiotikumok csak
indokolt esetben kerülnének
alkalmazásra, a kollégák sokkal
jobb eséllyel küzdhetnének a
betegekért“ – mondta dr. Hasitz Ágnes szentendrei háziorvos. – „Véleményem szerint
mind a betegek, mind a háziorvosok nagyon sokat tehetnének
az ügy érdekében.“
Az antibiotikumok ugyanis
csak komoly bakteriális fertõzések ellen hatásosak. Nem
segítenek kigyógyulni olyan
vírusos fertõzésekbõl, mint
egy egyszerû megfázás vagy

Dr. Hasitz Ágnes
influenza. Tévhit, hogy ezek a
gyógyszerek megelõzik a
megfázást vagy az influenzavírusok más emberekre való
terjedését.
„Tapasztalataink szerint a felnõttkori felsõ légúti betegségek
több mint 90%-a vírusbetegség, amire köztudottan nem
megfelelõ az antibiotikum-terápia – mondta dr. Hasitz
Ágnes. – Világviszonylatban
mégis az alap- és a járóbetegellátásban történik az antibiotikum-felírások körülbelül
80%-a, aminek megközelítõen
a fele indokolatlan. Ezen a
gyakorlaton mindnyájunknak
változtatnia kell: mind a tár-

A zöldterületek Egészség-megõrzési
megóvásáért hét az izbégi iskolában
A Zöld- és Élhetõ Szentendre
Baráti Kör és az ÉlõTÁJ Egyesület (email: zoldszentendre@gmail.com) várja a támogatók leveleit és aláírását a
zöldterületek megóvása érdekében, illetve hogy Szentendrén ne minõsítsenek át zöldterületeket lakóövezetté, amely
utat engedne újabb lakóterületek építésének, hiszen:
• Útjaink csúcsidõben zsúfolásig telítettek • Nincs elegendõ férõhely bölcsõdékben,
óvodákban, iskolákban • Az
orvosi rendelõben állandósult
a várakozás • Levegõnk minõsége folyamatosan romlik •
Zajterhelésünk egyre nagyobb
• Üresen állnak ingatlanok
százai • Üdülõövezetek régóta
várakoznak átminõsítésre •
Természeti értékeink folyamatosan károsodnak.
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az Egészséges Városért
Közalapítvány
rendezésében és támogatásával
november 17-21. között
November 17. hétfõ, 14-16 óra
Egészséges életmód, sportolás, versenysport. Meghívott elõadók: Kovács
Katalin olimpiai bajnok, tizenkétszeres
világbajnok kajak-kenu sportágban,
Horváth Gábor olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok kajak-kenu sportágban, Novák Gábor helsinki olimpiai
ezüstérmes 10 000 m kenuban

sadalom, mind az orvosok
szempontjából szemléletváltozásra van szükség. Véleményem szerint a legszélesebb
betegbázissal kapcsolatot tartó
alapellátásnak nagyon nagy
szerepe van az antibiotikumhasználat csökkentésében.“
És hogy mit tehetünk mindezért mi, betegek? Egyszerû
vírusfertõzések, pl.: megfázás
vagy influenza esetén ne
igényeljünk a háziorvostól
antibiotikum-kezelést.
„Sokszor a tüneti terápia, a
lokális kezelések jóval hatékonyabbak, mint ahogy azt a
betegek gondolják. A gyulladáscsökkentõk, fájdalomcsillapítók, váladékoldók és a vitaminok általában elegendõek az
adott – legtöbbször vírusos eredetû – betegség leküzdéséhez,
és a szervezetet sem terhelik
feleslegesen“ – tette hozzá dr.
Hasitz Ágnes. Ha viszont az
adott betegségünkre antibiotikum alkalmazása szükséges,
mindenképpen tartsuk be a
szedéssel kapcsolatban az
orvos tanácsait.
Magyarországon is az az általános tapasztalat, hogy az
orvosok sokszor a beteg nyomására kénytelenek antibiotikumot felírni. A betegek
nem kellõképpen tájékozottak
a gyógyszerhasználatot ille-

Egészségnap

November 18. kedd, 14 óra
A gyerekeket veszélyeztetõ bûncselekmények, bûnmegelõzés
Hogyan lesz valakibõl bûnözõ, és hogyan válik valaki nyomozóvá? (Drogprevenció)
Meghívott elõadó a Szentendrei Rendõrkapitányságtól érkezik
November 19. szerda, 14-16 óra
ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS: Mit kell tenned,
ha balesetet látsz, ha rosszul lesz valaki az utcán? Hogyan tudsz segíteni a
mentõk érkezéséig?
Gyakorlattal egybekötött elõadás.
Meghívott elõadó: dr. Juhász Györgyi
mentõorvos
November 20. csütörtök, 14-15 óra
VETÉLKEDÕ: Föld-víz-levegõ

November 21. péntek, 14-18 óra
MOZOGJ!
Gyerekeknek játékos ügyességi
sorverseny osztályonként
Gyógytorna a hát- és derékfájós
szülõknek és gyerekeknek
SZÛRÕVIZSGÁLATOK: vércukor,
koleszterin, csontsûrûség, vérnyomás,
melanóma, érszûkület, hallás, látás
EGÉSZSÉG-VÁSÁR
Szeretettel várnak kicsit, nagyot,
fiatalt és sosem öregedõ nagyszülõket
az Izbégi Általános Iskolába!

Jegyárak

TERMÁLFÜRDÕ LEÁNYFALU
Szeptember 1-jétõl újra indult az egész évben nyitva tartó
leányfalui strandfürdõben a környékbeli lakosok
kedvezményes belépésének lehetõsége.
A pénztár reggel 6-tól este 6-ig tart nyitva. Tel./fax: (26)
383-370, www.leanyfurdo.hu, info@leanyfurdo.hu

tõen, másrészt például félnek
a munkahely elvesztésétõl,
minél hamarabb szeretnének
meggyógyulni – bármi áron.
Mivel egy-egy orvosnál általában rengeteg a beteg, sokat
kell várni, nincs elég idõ a
széles körû felvilágosításra,
így többször kerül a receptre
antibiotikum. A magas használat másik oka pedig a bizonytalan diagnózis, vagyis
hogy nem állapítható meg biztosan, hogy bakteriális vagy
vírusos eredetû betegségrõl
van-e szó. Ennek kiszûrésére
már léteznek eszközök, például a CRB, amely ujjbegybõl
vett vérbõl pár perc alatt nagy
megközelítéssel megállapíthatóvá teszi a baktériumok
jelenlétét. Ennek elterjedése
a magas költsége miatt sajnos
még igen kezdeti szinten áll
hazánkban.
„Az antibiotikumok köre az
egyetlen olyan gyógyszercsoport, amely nem kizárólag az
egyénre hat, hanem az õt körülvevõ ökoszisztémára is. Így
az antibiotikumok hatásosságának megõrzése mindannyiunk felelõssége“ – hívja fel a
figyelmet a háziorvos. A felelõsségteljes antibiotikumalkalmazás ugyanis bizonyíthatóan segíthet visszafordítni
az antimikrobás rezisztencia
növekvõ mértékét, és segít
megõrizni az antibiotikumok
hatékonyságát a jövõ generációi számára is.
Kolos Emõke

környékbeli lakos
17.00 után
éjszakai
reggeli úszó
családi jegy (ÚJ!)

megjegyzés
szept. 1 - ápr. 30
pénteken 20:00-24:00
szept. 1. - ápr. 30.
keddi napon
2 felnõtt, 2 gyerek

napijegy
900 Ft
750 Ft
1000 Ft
750 Ft

7 alkalmas bérlet 20 alkalmas bérlet
5400 Ft
14 400 Ft
4500 Ft
12 000 Ft
x
x
4 500 Ft
12 000 Ft

500 Ft/fõ x

x
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Benedeczky István kettõs köszöntése
A köszöntõ elsõ része a tudósnak szól, hiszen dr. Benedeczky Istvánt, a biológiai tudományok doktorát november 3án Eötvös József Koszorúval
tüntette ki dr. Pálinkás József,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Benedeczky vezette az elektron
mikroszkópos technikát, sejtbiológusként a szegedi József
Attila Tudományegyetem tanszékvezetõ professzora volt,
tanítványa Freund Tamás és a
szentendrei illetõségû Somogyi
Péter, aki az oxfordi egyetem
tanára, és az Angol Királyi
Akadémia tagja. Általános
szövettan egyetemi tankönyvét 1990-ben adták ki,
másik könyve a vér- és nyirokkeringés szervrendszerét vizsgálta. Oxfordi ösztöndíjas is
volt, iskolateremtõ professzor.
A kitüntetés alkalmából a
Kossuth rádió interjút készített vele, ott vallott tolnaifaddi gyökereirõl. Tudományos ars poeticáját a fürkészõ
kíváncsiságban és a gondolkodását terebélyesítõ szorgalomban fogalmazta meg.
Kiváló képessége, kiemelkedõ
önzetlensége és jó szándéka
indítást adott sok tudósjelöltnek. Dehogy irigykedik, örül
annak, aki túlszárnyalta õt:
elsõsorban az a Somogyi Péter
akadémikus, aki a szentendrei

Móricz Zsigmond Gimnázium
kiemelkedõ tanulóit ösztönzi
külföldi ösztöndíjakkal.
Az ajánló tudósok közös véleményét közlöm Benedeczky
Istvánról: „Tudományos megfigyelése mellett kiemelkedõ
hagyatéka a tanítványok több
generációja, akik fenntartják
és továbbadják rendkívüli humanizmusát, megalkuvást nem
tûrõ becsületes munkaszeretetét, megértõ emberségét és
idõtálló tudományos értékrendszerét. Benedeczky István,
akit sem az embertelen körülmények az '50-60-as években,
sem a késõbbi befolyáson alapuló korrupt rendszer nem
tudott eltéríteni a becsületen
alapuló emberi értékektõl, örök
példája marad tudomány- és

oktatástörténetünknek“. Méltó az Eötvös koszorúra. Ritka
jelenség õ, hiszen az irigység
sok értéket rombol. Õ példa és
mérték a feltörekvõ tehetségek támogatásában – társadalomformáló erõ.
A köszöntõ második része az
írót illeti. Miközben a tudós
Benedeczky fáradhatatlanul
törvénnyé kutatja a lét titkait
– pereg elõtte drámákkal, derûvel telítve a kimeríthetetlen
élet. Van energiája, hogy ezt
az áradást novellákká, regénnyé lendítse. Ennek jegyében
írta meg 2004-ben a Bûneset
nem történt címû könyvét, és
2006-ban életrajzi prózáját, a
Társkeresõket. Íróasztal-fiókjában várakozik megjelenésre
a Zseni és zsarnok – elmélkedése a nõ és férfi olykor
bekövetkezõ konfliktusáról.
Nagyszerû elbeszélése a Szívesség. Monográfiát írt Apáthy
István munkásságáról, melyet
a Szenczi Molnár Társaság
adott ki 1995-ben, és hézagpótló alkotása A magyar elméleti idegtudományok története, melynek gondozását
Debrecen vállalta 2007-ben.
Írói munkásságnak jelentõsége abban különleges, hogy
történetének alanyai a tudomány képviselõi, az õ élethátterük eddig jórészt feltáratlan. Idén, 2008-ban je-
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lent meg az Élet a kastélyban
címû regénye, melynek fõhõse
Palánki Elemér. Õ megtalálta,
majd ezt követõen elvesztette
életét, aztán valahogy küzdelmesen újra megtalálta. Elhagyta felesége, de társa lett
annak húga, akit addig gyermekeként nevelt. Érdekessége
és egyben mellékszála epikus
mûvének, hogy regényalakja
ténylegesen tolmácsa volt Kim
Ir Szennek. Megírandó Benedeczky István részérõl a történet folytatása, mert ez a
különös história hiányzik az
irodalomból. Mi másért születik az író, hogy e hiányt új
alkotásban testesítse?!
Benedeczky István, a tudós,
az író erre hivatott, kettõs teljesítményét kettõs köszöntéssel üdvözöljük.
Losonci Miklós

A Magyar Tudomnányos
Akadémia Elnöksége
Benedeczky Istvánnak
a biológia tudomány doktorának
kiemelkedõ tudományos életmûve elismeréséül az
Eötvös Józswef Koszorút
adományozza, és feljogosítja a
„Laureatus Academiae“ cím
viselésére
Budapest, 2008. november 3.
Pálinkás József
az MTA elnöke

Meddig terjednek
Szentendre gyökerei?

Junior Prima-díj
a szentendrei
fotósnak
Elsõ alkalommal adták a Mûvészetek Palotája különtermében a képzõmûvészeti Junior Prima díjakat november
3-án. 2007-tõl 5 éven át ítélik oda a Junior Príma díjat. A
7000 eurós elismerést évente,
kategóriánként tíz-tíz, 30 év
alatti tehetséges fiatal kaphatja meg, három kategóriában: magyar tudomány, magyar sport, magyar oktatás és
köznevelés.
A Prima Primissima díj létrehozói által alapított elismerést négy fiatal szobrászmûvész, két fotóriporter, két
médiamûvész
és két festõmûvész vehette át, köztük a
fiatal szentendrei fotómûvész, Bácsi Róbert László. Vele együtt örülhettek a rangos kitüntetésnek
Kerezsi Nemere szobrászmûvész, Komlovszky-Szvet Tamás szobrászmûvész, Kovalovszky Dániel fotóriporter,
Mécs Miklós Pál médiamûvész,
Majoros Áron Zsolt szobrászmûvész, Rabóczky Judit Rita
szobrászmûvész, Rácz Márta
médiamûvész, Soós Nóra festõmûvész és Szûcs Levente festõmûvész.
Három évvel ezelõtt a Junior
Prima díj „nagytestvérét“, a
Prima Primissima díjat a szentendrei Skanzen nyerte el.
A Junior Prima díj 2008-as
díjazottjait Féner Tamás Prima
Primissima-díjas fotómûvész,
az MTI munkatársa, Sváby
Lajos Prima Primissima-díjas
festõmûvész és Schrammel
Imre Prima Primissima-díjas
keramikusmûvész – a legendás versenylovat, Kincsemet
ábrázoló Junior Prima és
Prima Primissima díjak alkotója – választotta ki.

November 3-án – a szokásos hónap elsõ hétfõjén – tartott
összejövetelünk vendége Máté György Pro Urbe Szentendredíjas helytörténész volt, akivel a címben feltett kérdésünkrõl
beszélgettünk. Megtudtuk tõle, hogy Szentendre gyökerei éppen
ezer évre nyúlnak vissza. Ezt hirdeti az Apor-emléktábla is,
amelyet az õ kezdeményezésére helyeztek el 2004-ben a Bükköspatak hídjának egyik oszlopára. Vendégünk az emléktábláról
készült képes levelezõlappal is megajándékozta a résztvevõket,
és megmutatta Szent István királyunk 1009-ben kelt oklevelének
fényképmásolatát. Az oklevélben szerepel egy falu,
amely a Dunába folyó Aporpatak mellett található. Ez a
falu István király nagyapja,
A Piramis Sportegyesület Szentendre ezúton szeretne
Taksony nagyfejedelem leköszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogendás hadvezérének, Aporgatták az egyesület tevékenységét.
nak a szálláshelyébõl fejlõ2007-ben 225 805 Ft felajánlást kaptunk, melyet versedött ki. Történészek egybenyeztetésre, házi verseny szervezésre és sporteszköz beszerzésre
hangzó véleménye szerint ez
használtunk fel.
a falu Szentendre államalapítás kori õse.
Legnagyobb létszámú szentendrei civil
Köszönjük a bizalmat.
szervezet:
Piramis SE adószáma: 18667802-1-13
Szentendre Gyökerei Hagyományõrzõ
Számlaszám: 10403112-31118206-00000000
Baráti Társaság

1%
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Emlékkoncert a zeneiskolában
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola november 15-én, szombaton, 15 órai kezdettel
emlékezik meg 100 éve született, kiemelkedõ tanárairól.

Illusztrációnk Palásthy Renáta akvarellje
Oltai Adrienne zongoratanár,
tanártársaival alapította az
elsõ szentendrei zeneiskolának tekinthetõ, 1938-ban hivatalosan is elismert, államilag engedélyezett zenetanfolyamot. A város közönsége
csak „Ádi néni zeneiskolája“ként emlegette, ahol kezdetben zongorát, hegedût és
elméletet tanulhattak a gyermekek. Kijártak házakhoz,
majd tanítottak a mai Ferences
Gimnázium elõdjeként mûködött Katolikus Gimnáziumban,
de a város legkülönbözõbb
helyein is. Az elsõ hivatalos
bizonyítvány Szentendrey
Katalin zongora szakos tanuló
nevére állíttatott ki, kiváló
minõsítéssel.
A II. világháború után pl. egy
széntároló helyiséget alakítottak át az oktatás céljaira,
de tanítottak a mai Czóbel
Múzeum akkori épületében is,
ahol abban az idõben Kovács
Lajos karnagy úr élt családjával, gyermekeivel: Kovács Zsuzsával (a Musica Beata Kórus
karnagya) és Kovács Lóránttal,
a késõbb világhírûvé lett
fuvolamûvésszel (Liszt-díjas,
érdemes mûvész, egyetemi
tanár). Zongorista tanítványai
közül a legnagyobb sikert

Stoltz Dénes érte el, aki már
ifjú korában önálló hangversenyt adott a Városháza
dísztermében, tanárként tanított az iskolában, majd hoszszabb ideig Finnországban
mûködött. A késõbbi Állami
Zeneiskola elsõ igazgatója is
Oltai Adrienne lett, ahol az
iskolavezetést Szári Mihálynak
átadva még hosszú ideig tanított, példát mutatva kollégáknak és növendékeknek egyaránt.
Papp Tibor fúvós karnagy és
tanár, a Szentendrei Fúvószenekar alapítója számos kiváló muzsikust nevelt. (Kovács
György, Barnás András, Barnás
Mária, Barnás Antal, Borbély
Mihály, Bokor György és mások.) Többen közülük ma is
Szentendrén, illetve a Dunakanyarban tanítanak, vagy
visszajárnak Szentendrére,
muzsikájukkal megörvendeztetni a város zeneszeretõ
közönségét.
Frank Lajos gordonkamûvész
fényes nemzetközi pályája
végén, nyugalomba vonulása
után lett az iskola tanára.
1940-tõl az Albert Vonósnégyes tagja volt. 1942-tõl a
Budapesti Hangversenyzenekar és a Rádiózenekar, 1945

és 1965 között a Magyar Állami Operaház szólamvezetõ
gordonkamûvésze. 1954-tõl
1966-ig a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskola tanszékvezetõ tanára, 1966-tól nyugalomba vonulásáig a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Zenetanárképzõ Intézete
budapesti tagozatának tanára. Számos európai országban
vendégszerepelt. Szentendrei
tanítványai közül talán a legismertebb Déri György Liszt-díjas
gordonkamûvész, fõiskolai
tanár, aki családjával ma is itt
él Szentendrén.
Az ünnepi megemlékezésen
közremûködnek: Mátyás Ivánné, Déri György, Gyõrfi Laura,
Borbély Mihály, a Vujicsics
Együttes, Stoltz Dénes, Szári
Mihály, Bokor György, Rozsos
Ágnes és Kéry János.
Az ünnepi megemlékezés védnöke dr. Dietz Ferenc polgármester, Oltai Adrienne volt
tanítványa.
Szeretettel hívjuk az egykori
tanítványokat, gyermekeiket és
minden iskolánk iránt érdeklõdõt!
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola arra kéri az egykori tanítványokat, ha õriznek egy-egy
kedves fotót, emléket, történetet, írják meg, juttassák el
az iskolába. Idén ünnepeljük
az iskola állami fenntartású
mûködésének 45. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból emlékkönyvet szeretnénk megjelentetni február végére. Közremûködésükkel, visszaemlékezéseikkel járuljanak hozzá, gazdagítsák jubileumi
kiadványunkat, mely nyomtatásban, díszkiadásban jelenik
majd meg, de honlapunkon is
elérhetõ lesz.
www.vujicsics.net

SZENTENDREI REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM
Szentendre, Áprily tér 5.
Tel: 06-26-302-595

EMBERÉLET
ALAPÍTVÁNY
a Szentendre és Vidékén élõ
Daganatos Betegek
Segélyszolgálata
Tel.: 06-20-995-71-67
e-mail:
szynergia@gmail.com
emberelet@gmail.com
www.emberelet.hu

Orgonazenés áhítat lesz november 14-én, pénteken 18 órakor a szentendrei evangélikus
templomban (Bükköspart 2.). Közremûködik
Zászkaliczky Tamás (orgona) Béres Judit (szoprán), Lakos Ágnes (csembaló), a Szentendrei
Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanárai és barátaik, Papp Dániel hangversenymester, a
Szentendrei Ökumenikus Kórus, Bokorné Forró
Ágnes karnagy. Áhítatot tart Horváth-Hegyi
Olivér lelkész. Az önkéntes adományokat a
templom orgonájának építésére fordítják.

Az iskola tanárai és diákjai

Visegrád Város Polgármestere
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A.§. alapján
pályázatot hirdet
a Visegrád, Fõ u. 18. sz. alatti Napközi Konyha
konyha- és élelmezés-vezetõi munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának módja és címzettje A pályázatot írásban - a munkáltatói jogokat gyakorló - Visegrád Város Polgármesteréhez címezve kell benyújtani
(2025 Visegrád, Fõ u. 81.) postai úton.
A borítékra rá kell írni, hogy : „Pályázat konyha- és élelmezésvezetõi állásra“
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetõ: Eõryné dr. Mezei Orsolya jegyzõ
jegyzõi titkárság tel : 06-26/398-255 / 0 vagy 9-es mellék
A pályázat beadásának határideje: november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: december 15.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
2009. január 1-jétõl határozatlan idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
Teljes munkaidõ, heti 40 óra
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz
- szakmai elképzelések (gyakorlat igazolásával)
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
- egészségügyi kiskönyv vagy háziorvosi által kiállított eü.-i alkalmassági igazolás
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat a kinevezést megelõzõen be kell mutatni)
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
- egészségügyi alkalmasság igazolása
- élelmezésvezetõi képesítés
- középfokú végzettség
- felhasználói szintû számítógépes ismeret és jó kommunikációs készség
- legalább 2 év szakmai- és vezetõi gyakorlat
Az ellátandó feladat:
- HACCP rendszer mûködtetése
- Árurendelés, áruátvétel lebonyolítása, minõségi ellenõrzése
- Raktárkészlet nyilvántartása, készlet ellenõrzése, leltár felelõsséggel
- Dolgozók irányítása, munkaszervezés, munkáltatói feladatok ellátása
- Kalkulációk készítése
- Képviselõ-testület számára évente szakmai beszámoló készítése
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások
Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - vonatkozó szabályai
alapján
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetõ az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni.

GRIMALDI
ÜGYVÉDI IRODA
ELKÖLTÖZÖTT!

SZENTENDRE,

Zenés áhítat

Nyolcadikos vagy?
Vagy negyedikes?
Azon gondolkodsz, hogy hol
lenne érdemes tovább
tanulni?
Az jutott eszedbe, hogy
jó lenne már ötödikben
gimnazistának lenni?
Akkor gyere el november
15-én, szombaton
A NYITOTT KAPUK NAPJÁN
a Szentendrei Református
Gimnáziumba
és nézd meg, milyen a
diákélet a mi iskolánkban!
Sok szeretettel várunk benneteket 9-11-ig!

Tómellék u. 18.

06 20 330 36 40
• jogi tanácsadás,
• szerzõdések készítése,
• kártérítési, biztosítási,
ingatlan- és építésügyek,
• öröklési jog,
• házassági perek és
családjog,
• társasági jog (cégjog),
• munkajog,
• szabálysértési ügyek

AUTÓSZERVIZ

SZENTENDRE,

Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312-340
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 lengéscsillapítómérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!
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Bibó körút
Emléknapot – pontosabban emlékdélutánt rendeztek a leányfalui
Faluházban múlt szombaton.
„A felejtés ellen“ – lehetne az
ünnepi esemény mottója. Bibó
István és az '56-os események álltak ennek az ünnepi pár órának
a középpontjában. Gyermekei,
barátai és tisztelõi hajtottak fejet
a nagyszerû ember, a gondolkodó
és a politikus elõtt. Bibónak a forradalomban játszott szerepére,
a börtönévekre, a szabadulásra és
az amnesztia éveire emlékeztek
a résztvevõk. Fazekas Zsuzsa és Tóth
Tamás színmûvészek olvastak fel
Dömölky János
Bibó István írásaiból. Ezután
beszél filmjérõl
Kovács Gábor történész elemezte
Bibó nagyívû életpályáját és 1956-os történelmi szerepét, majd
ifj. dr. Bibó István és Bibó Borbála beszéltek édesapjukról.
Az emlékezés mellett a rendezvény egyik fõ célja a befejezetlenül
maradt Bibó körút címû film támogatása. Még a rendszerváltás
éveiben merült fel egy Bibó Istvánról szóló film terve. Dömölky
János Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló mûvész forgatókönyve nyerte el a bíráló bizottság tetszését. Sok éves huzavona után, 2004 és 2006 között leforgatták a film nagyobbik
felét, majd a Magyar Történeti Filmalapítvány beszüntette a
további pénzek folyósítását. Az emléknapon minden résztvevõ
adományával, pár száz forinttal vagy akár a több tízezret érõ
Aba-Novák grafikával hozzájárulhatott a film befejezéséhez.
S ezek a jelképes szép gesztusok az emlékezõ szavakat felerõsítve tettek sokat a felejtés ellen. A hálás utókor fõhajtásaként a nagy gondolkodó elõtt.
Rappai Zsuzsa

Barcsayra emlékeznek
A Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Ferenczy Múzeuma és a Barcsay-hagyaték
jogutóda, a Kónya-házaspár
szeretettel várják az érdeklõdõket november 18-án,
kedden 17 órakor a Barcsay
Múzeumba (Dumtsa Jenõ u.
10.), a hagyományos Jenõ
napi megemlékezésre, melyen Haász István festõmûvész és
F. Szilágyi Gábor mûvészettörténész beszélgetnek Barcsay Jenõ
mûvészetérõl. A vendégeket köszönti dr. Kálnoky-Gyögyössy
Márton megyei múzeumigazgató.

Kerényi-kiállítás
100 éve született Kerényi Jenõ
(Válogatás a Körmendi – Csák
Gyûjtemény grafikai, szobrászati és dokumentumanyagából) címû kiállítás november 20-án, csütörtökön 15
órakor nyílik a Kmetty Múzeum – Kerényi Gyûjtemény
kiállítóhelyen (Fõ tér 21.). A
vendégeket köszönti dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, megnyitja Tóth Antal mûvészettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria szoborosztályának vezetõje. Fuvolán közremûködnek:
Kádár Krisztina, Kerekes Katalin, Kovács Zsuzsa, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tanárai. A kiállítás megtekinthetõ 2009.
március 8-ig, hétfõ és kedd kivételével naponta 14-18 óráig.
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Jubileumi emlékkiállítás a MûvészetMalomban
A Szentendre Mûvészetéért Alapítvány és a
Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság szervezésében
nagyszabású kiállítás nyílik a MûvészetMalomban
november 22-én, szombaton 17 órakor Jeges Ernõ
(1898-1956) születésének 110. és Rozgonyi László (1894-1948)
halálának 60. évfordulójára.
Jeges Ernõ és Rozgonyi László festõmûvészek a szentendrei
mûvésztelep és az 1928-ban megalakult Szentendrei Festõk
Társasága alapító tagjai voltak. A kiállítás fõhajtás a szent-

Rozgonyi László:
Önarckép fekete kalapban,
1926 körül.
endrei festészetet elindító
alapító mesterek emléke elõtt
és ugyanakkor szerves része a
Szentendrei Képzõmûvészet
Évszázada címû sorozatnak,
amely most a VII. részéhez
érkezett. Az emlékkiállítás
megtekinthetõ 2009. február
15-ig.

Jeges Ernõ: Rab Ráby tér,
1936. Szentendre

MODEST az Új Mûvészben
Múlt heti számunkban írtunk az Új Mûvész Étteremben
Mûvésztársalgó néven induló új kiállítás-sorozatról. Ezúttal
iparmûvészek, designerek míves, egyedi megjelenésû
használati tárgyait bemutató programsorozatra hívjuk fel a
figyelmet.
– Mit jelent a MODEST?
– A MODEST, a modern estek
rövidítése, míg a mindennapi
design azt a tárgykultúrát
jellemzi, amit meg szeretnénk
mutatni a szentendrei közönségnek. Célunk olyan alkotók,
tárgyak bemutatása, amit a
mindennapi életben is használhatunk, mégis valami különleges szépséggel és egyediséggel rendelkeznek.
– Honnan jött ez az ötlet?
– Egy angol blogon olvastam
egy hasonló kezdeményezésrõl, és nagyon megtetszett.
Azt gondoltam, hogy Szentendre igazán alkalmas ilyen
estekre, és érdeklõdésre is
számíthatunk. Így, a már beindult Mûvész Társalgó programsorozat mellett, ahol a beszélgetések a hónap kiállítójával,
azaz egy-egy kortárs képzõmûvésszel zajlanak, ugyanakkor a MODEST esetébe fiatal
ipar és képzõmûvészeket ismerhetnek meg az érdeklõdõk.
– Kiknek szól ez a rendezvény?
– Azoknak, akik szeretik a
szépet, az igényes designt. Mi
nem tucatáruknak szervezünk

egy újabb vásárt, hanem egyedi, igényes és ötletes magyar
alkotót és az erre nyitott embereket szeretnénk összehozni, hogy egy pohár ital és halk
élõzene mellett legyen idejük
kötetlenül beszélgetni is.
– Miért ez a szokatlan idõpont és helyszín?
– Az Új Mûvésznek van egy
befogadó atmoszférája, mivel
az étterem hagyományait folytatva Novák Gábor, az üzemeltetõ, teret ad az alkotómûvészeknek és munkáiknak.
Az idõpont meglepõ lehet, de
szándékosan választottunk
estébe nyúló délutánokat.
Hiszen van, aki csak munka
után tud eljönni, míg mások
inkább a délutáni idõpontokat
favorizálják.
– Kik és mik lesznek itt pontosan?
– Kortárs alkotók (köztük számos iparmûvész, grafikus és
designer) munkáival lehet itt
találkozni. A személyek neve
legyen meglepetés, de annyit
elárulhatok, hogy a képeslaptól a kalapig sok minden megtalálható lesz. Ez különösen
fontos a karácsony elõtti

idõszakban. Annak ellenére,
hogy ma a tömegáru és
fogyasztás fénykorában élünk,
nem csak a vásárlás lehetõségére szeretnénk koncentrálni, hisz sokak számára egyre
fontosabb, hogy ki és mi van
egy termék mögött, és hogyan, milyen körülmények és
gondolatok között készült.
A MODEST ugyanúgy alkalom
az alkotókkal való beszélgetésre, szórakozásra, mint a
vásárlásra.
– A MODEST egy egyszeri
alkalom lesz?
– Erre határozott nemmel
szeretnék válaszolni. Most két
alkalmat tûztünk ki ebben az
évben. Majd 2009-ben ennek
a két alkalomnak a tapasztalatai alapján fogjuk tovább
folytatni a MODEST-jeinket, a
tervek szerint havi rendszerességgel.
Panyi Zsuzsi

MODEST
az Új Mûvészben
November 21.
és december 12.
péntek, 17-tõl 22 óráig

10 aprók
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP
ADÁSVÉTEL
Eladó kifogástalan állapotú recepciós pult
(ívelt, cseresznyeszínû, üvegborítású),

Megbízható hölgy, gyakorlattal, délutánonként vasalást vállal. Hívjon bizalommal. Tel. 06-20-492-3186.
Frissnyugdíjas nõ heti 3 alkalommal
takarítást vállal, decemberi kezdéssel. Tel.
(26) 314-240, 06-30-462-1274.
Takarítást vállalok. Tel. 06-20-203-0732.
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Szentendrén garzon kiadó 45 ezer Ft+rezsi.
Tel. 06-30-445-3483.
Püspökmajor-lakótelepen, a Hamvas B.
utcában, II. emeleti, 55 nm-es, felújított
lakás, hosszútávra, 50 ezer Ft+rezsi kiadó.
Tel. 06-20-958-9494, 06-20-285-0477.
Szentendrén a Füzesparkban 61 nm-es,
félemeleti, bútorozatlan, egyedi gázfûtéses lakás kiadó. Tel. 06-20-430-3979.

SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG
110 cm magas, 320 cm széles, 120 cm
mély. Érdeklõdni munkaidõben. Tel. (26)
312-657.

Gyógytorna, mozgásszervi panaszok
kezelése, mûtét utáni rehabilitáció,
fizikoterápia. Tel. 06-30-380-7572
Professzionális cellulitmasszázs
mányban! Tel: 06-30-380-7572

Pis-

Szentendre Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, felújított lakás kiadó. Tel. 06-20982-0680.
Szentendrén, Kálvária téren, 40 nm-es
garzon alacsony rezsivel kiadó. Tel. 0630-530-9015.

ÁLLÁS
Gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszolgálót keresünk a Café Rodin-be. Fényképes
önéletrajzot referencia helyek megjelöléssel várunk a caferodin@yahoo.com címre.
Szakácsok! Szakácsok! Új lehetõség
nyílt állandó munkahelyre a 25 éve
folyamatosan üzemelõ Rab Ráby
vendéglõmbe. Tel. 06-20-980-9274.

Szépüljön novemberben is velünk! Szenzációs arcátalakító kezelés, és fekvõ infraszauna akció! Részletek a honlapunkon
www.atalakitjuk.hu. Tel. (26) 301-364.
Masszázs újra , a Pedi Stúdióban gyógymasszõrtõl. Szentendre, Fehérvíz u. 8. Tel.
06-20-591-6906, (26) 300-601.
HASTÁNC és fogyasztás Tel/rögzítõ: (26)
317-792.

Ékszerboltba eladót keresünk. Tel. 0630-949-9169, 17 óra után.

HITEL
Szentendrei üzletünkbe, nyelveket beszélõ eladót keresünk heti 2-3 napra. Tel.
06-30-946-271.
Szentendrei étterembe ügyes, gyors pultost keresünk. Tel. 06-20-599-6988.
Dixie Csirke szendvics és salátabár keres
szakácsot/szakácsnõt. Munkaidõ heti 40
óra (8-16-ig). Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni 06-30-991-4036 telefonon
vagy a szabotamas@t-email.hu címen.
Grafikai stúdió MAC operátort keres távmunkára. Önéletrajzot az alábbi E-mail
címre várjuk: cactus@mail.datanet.hu
Kozmetikust keresek Szentendrére. Tel.
06-30-996-0919.
Szentendrei munkahelyre mûszerész, villanyszerelõ alkalmazottat keresek. Tel.
06-30-952-7978.
Az Erdész Galéria (Szentendre, Bercsényi
u. 4.) értékesítési munkatársat keres.
Elvárásaink: társalgási szintû angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség. Jelentkezni lehet emailben fényképes önéletrajzzal: art@galleryerdesz.hu, vagy a
06-30-647-9414 telefonszámon.

ÁLLÁST KERES
Középkorú intelligens hölgy, házak és
lakások takarítását vállalja Szentendrén
és környékén. Tel. 06-70-616-5756.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nm, bútorozott, felszerelt lakás, hosszútávra kiadó,
60 ezer Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-9080.
Szentendrén 45 nm-es, új lakás, alacsony
rezsivel kiadó. Tel. 06-30-454-4431.
Házak, nyaralók bútorozva vagy anélkül is
kiadók. Tel. 06-30-299-0376.
Kertes házban garzonlakás kiadó a Papszigetnél. Tel. 06-30-854-2277.

LAKÁS, INGATLAN

HITEL lakossági, vállalkozói mobil
bank. Tel. 06-30-949-6456.

Eladó Püspökmajor-lakótelepen II. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Tel. 06-30233-5531.

KIADÓ LAKÁS
Bükkös-partnál, különbejáratú félház, 90
nm, gépkocsi tárolókkal 100 ezer forintért kiadó. Tel. 06-20-884-4221.
Szentendrén, a Nyár utcában 70 nm-es
lakás kiadó.
Tel. 06-30-949-9890.
Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es bútorozatlan lakás kiadó. Tel. 06-70-2115908.
Vasvári-lakótelepen egy 60 nm-es, 1+2
félszobás, 2. emeleti lakás, 60 ezer
Ft/hó+rezsiért kiadó. Tel. 06-30-2064003.
Kiadó Szentendrén, forgalmas helyen, új
építésû lakás, akár irodának is alkalmas.
Somogyi: Tel. 06-20-398-5592.
Szentendre Pismányban 450 nm-es luxus
családi ház bérbeadó. Tel. 06-30-3318393.
Kiadó január elejétõl, Szentendrén az
Egres utca elején 100 nm-es, új,
kertes, családi ház garázzsal. Tel. 0630-341-6651.

Pannóniatelepen eladó egy 37 nm-es,
felújított garzonlakás. Egyedi fûtésû,
alacsony rezsivel, jó közlekedéssel. Képek:
www.tmarkt.hu/eladolakas. Irányár: 10,9
millió Ft. Tel. 06-20-955-5588.
Szentendre Tyúkos dûlõn 1440 nm, 10%
beépíthetõségû, panorámás telek 15 ezer
Ft/nm eladó. Villany bevezetve, víz, gáz
az utcában. Tel. 06-30-331-8393.
Eladó Szentendrén a Vasvári lakótelepnél
a Deák Ferenc utcában, 70 nm-es, felújított lakás, garázzsal. Irányár: 22 millió
Ft. Tel. 06-20-449-6104.
Szentendre csodás helyén, Pismányban,
gyalog, de autóval is könnyen megközelíthetõ helyen eladó egy 1983-ban épült, 3
szobás, 2 garázsos családi ház 1188 nmes telekkel. Irányár 42 millió Ft. Tel. 0670-454-0324.
Belvárosban, mûvésztelep közelében a
Szamárhegy végén, kis lakóház külön
mûteremmel és vendégszobával, szuterénnel, romantikus belsõ kerttel, teljes
diszkrécióval 35 millió forintért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, a legkitûnõbb helyen, fõút
mellett, 2000 nm-es ingatlan, 100 m

hosszan Duna-parttal, vállalkozás céljára
is szuper, 60 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén, társasházban másfélszobás
40 nm-es átminõsíthetõ nyaraló, kitûnõ
állapotban 8,5 millió forintért eladó. Tel.
06-30-299-0376.
Szentendrén, kitûnõ helyen, kétszintes,
felújítást igénylõ 2x100 nm-es lakóház,
300 nöl telken, korrekt áron, 26 millió
forintért eladó. Tel. 06-30-299-0376.

OKTATÁS
Angol nyelvtanfolyamok, magánórák,
fordítás Szentendrén a HÉV-végállomásnál és Pomázon. Tapasztalt, dinamikus, de
türelmes, Oxfordban tanult és végzett
tanárral. Óra alatti gyermekfelügyelet. Tel.
06-70-527-3879.
Matematika-fizika korrepetálás, vizsgára
felkészítés eredménycentrikus módszerrel. Tel. 06-30-330-0554.

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.
Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán
belül. Tel. 06-70-247-9072.
Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes.
Tel.
06-20-917-7555,
www.dugulaselharito.hu.
Hûtõ és-klímajavító gyorsszolgálat.
Tel. 06-20-917-7555.
Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel. 06-70-241-8999.
Villany- és antennaszerelés. Házi-, irodai- és kaputelefon rendszerek
telepítése, javítása. Villámvédelem és
túlfeszültség védelem. Számítógép
szerelés, telepítés garanciával.
Tel. 06-70-503-0069,
http://www.jonap.hu/greg.

Matematika-fizika korrepetálásra gimnazista fiúhoz egyetemistát keresek. Tel.
06-30-212-7099.

Ház körüli munka, takarítás, karbantartási
munka, festés, autómosás, polírozás. Tel.
06-30-443-7885.

Görög tanfolyam indul középiskolásoknak
heti kétszer, délután, kezdõknek. Tel. 0620-578-7313.

A Kiskópé Gyermekfelügyelet várja jelentkezõit 0-5 éves korig. Bölcsi illetve oviszerûen üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap.hu, Tel. 06-30-3957957.

Külföldi diáklányt magyarul tanító tanárt
keresünk Szentendrén. Tel. 06-30-3116265.
Angol nyelvû korrepetálást vállal általános
iskolások részére, kétnyelvû gimnazistalány Szentendrén. Tel. 06-20-578-7313,
06-30-231-1424.

SZOLGÁLTATÁS
Kõmûves- és mindennemû famunkák végzését vállaljuk. Tel. 06-30-311-9231.
Gyermekfelügyeletet, idõsek gondozását,
takarítást, vasalást vállal fiatalasszony referenciákkal. Tel. 06-70-704-1152.
Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.
Felni- (alumínium, lemez), gumi-, kipufogó-, szélvédõ javítás: Szentendre, Elõd
utca 2. Tel. 06-20-398-5592.
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: 06-20-3470-258 vagy
06-30-493-1553.

1%

Gazdikeresõ

A Gyermekeink Jövõjéért
Alapítvány köszöni mindazoknak, akik 2006. évi SZJA
1%-ával segítették tevékenységét. A felajánlásokból befolyt 528 881 Ft-ot a Hold
utcai óvoda udvarának fejlesztésére fordítottuk (két
csúszdás, hintás mászó-vár és
libikóka vásárlására). Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak is , akik a 2007
évi SZJA 1%-át ajánlották fel,
a 824 905 Ft-ból csúszdás
mászó-várat, mérleghintát és
egy 4 személyes rugóshintát
vásároltunk a gyerekeknek.
Adószámunk: 18668645-1-18.

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20 93-16-948
Telep: 06 26 312-277 vagy 06 30 59-44-431 este 18 óra után 26 312-290
GAZDÁJÁT KERESSÜK

ÜZLET
Szentendrén, a Vasúti villasoron 50 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-949-9890.
Szentendre belvárosában üzlethelyiség
kiadó 40 ezer Ft/hó. Tel. (26) 380-005.
Szentendrén, ipartelepen 2800 nm
közmûves, bekerített szabadterület 150
Ft/nm bérbeadó. Tel. 06-30-454-4431.
Iroda és raktár kiadó a Hungim irodaházban, a Kõzúzó utcában. Tel. 0630-400-3970.
Pomázon a Temetõ utca és Bem J. utca
sarkán 3000 m-es ipartelep bérbeadó. Tel.
06-20-919-0795.

EGYÉB
Keresem Antal Lajost, aki 1943.
február 9-én született. Anyja neve
ismeretlen, Budapesten ápolónõként
dolgozott. Szentendrén éltek, van két
testvére: Szilveszter és Adrienn. Édesapja, Antal Szilveszter a szentendrei
járásnál dolgozott. Értesítést kérek a
06-20-325-1990 mobilszámon.

FUVAROZÁS
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS:

ENZO fajtatiszta fiatal németjuhász kan.
A Kõzúzó utcában fogta be a gyepmester
november 5-én.

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3
• billencs
• darus,
• építõanyag

ÖRDÖG október 27-én a Szarvashegy alatt
fogta be a gyepmester. Kedves kankutya.

Szentendre, Sztaravodai u. 110.
Tel.: 06-26-314-326
Fax: 06-26-301-537
SZTRAKA ATTILA
06-30-9617-789
sztraka@dunakanyar.net

ÖRÖKBEFOGADÓT KERESÜNK
TÓNI 4 hónap körüli kedves és játékos kan.
Oltásai megvannak.
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MOZI
P’ART MOZI Duna-korzó
18. • tel. 26/300 946,
06 20/497 0202
www.partmozi.hu
Jegyárak: 700 Ft, nyugdíjas,
diák: 500 Ft, kisterem: 300 Ft
November 14. péntek
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16)
rendezte: Fazakas Péter
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 15. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film,
95 perc, 2008
rendezte: Andrew Stanton
16.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animációs film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
18.15 A NYOMOZÓ - színes magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16)
rendezte: Gigor Attila
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 16. vasárnap
14.30 KUNG FU PANDA - színes
magyarul beszélõ amerikai animációs film, 92 perc, 2008
rendezte: John Stevenson, Mark
Osborne
16.15 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008
rendezte: Andrew Stanton
18.15 A NYOMOZÓ - színes magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16)
rendezte: Gigor Attila
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 17. hétfõ
18.15 KALANDOROK - színes ma-

gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
20.15 MAMMA MIA - színes magyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd
November 18. kedd
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16)
rendezte: Fazakas Péter
20.15 A NYOMOZÓ - színes magyarul beszélõ magyar játékfilm,
107 perc, 2008 (16)
rendezte: Gigor Attila
November 19. szerda
18.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12)
rendezte: Sipos József
20.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16)
rendezte: Fazakas Péter

ELÕADÁS
SZENTENDREI PETÕFI
KULTURÁLIS ÉS
HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET
Stéger köz 3.
November 14. péntek 18 óra
BARANYI KÁROLY ELÕADÁSA
November 21. péntek 18 óra
A MAGYAR KÖZÖSSÉG
Szekér Nóra elõadása

KIÁLLÍTÁSOK
Közös kiállítás
Hopka Károly és Galambos
József festményeibõl nyílt
kiállítás a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.). A kiállítás megtekinthetõ november 22-ig, hétköznap 9-tõl 19ig, szombaton 9-tõl 13 óráig.
Állati fejek
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész Állati fejek címû
kiállítása december 7-ig tekinthetõ meg a Ráday Galériában (1092 Budapest, Ráday u. 8.).

KONCERT
DMH BARLANG
Duna-korzó, 11/a
November 22. szombat, 20 óra
KISTEHÉN TÁNCZENEKAR
Belépõjegy: 800 Ft
November 29. szombat, 20 óra
BRAINS
Belépõjegy: 800 Ft

Kiállítások az Art-Decorban

A közelmúltban e címekkel jelent meg Párkány László (laszloparkany@dunakanyar.net) ötödik színészkönyve, amely mind
szerkezetében, mind tartalmában különbözik Tolnay Klári és
Turay Ida regényes portrérajzaitól. A Szentendrén élõ szerzõ
ezúttal egy különleges teátrum, az Evangélium Színház születéstörténetét (elsõ premierje a taxisblokád idején volt) és
felnövekvését vette tolla alá, különös tekintettel az alapítórendezõ, Udvaros Béla teremtõ-alkotó munkásságának megragadására. A Németh Antal tanítványaként, a régi Vígszínházban
debütáló rendezõ Kecskeméten és Békéscsabán korszakos színházi életet teremtett; nyugdíjba vonulása után szervezte meg a
Magyar Protestáns Egyesület védõernyõje alatt az Evangélium
Színházat. A küzdelmes esztendõket, a színházi rendezõ kalandos magánéletét, felesége, a neves színésznõ, Dévay Camilla
börtönévekkel terhelt életútját, közös gyermekük, Udvaros
Dorottya sikeres színészi pályaívét is felrajzolja a színes, olvasmányos esszéregény.

Galériás séta

Konzervatív este
A Konzervatív Esték szervezõi szeretettel várnak
minden érdeklõdõt november 19-én, szerdán
18 órakor a szentendrei
Ferences Gimnáziumba
(Áprily tér 2.) Tarlós
István, a Fidesz frakcióvezetõje Liberális világváros vagy pénznyelõ
automata? címû elõadására.

November 28. péntek 18 óra
A SZENT KORONA ESZME
Dr. Varga Tibor elõadása

Térdeplõ
Thália
Udvaros Béla második élete
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Az Art-Dekor Galériában (
Bercsényi u 3.) november 1530. között minden nap 10-18
óráig Szolnoki Anna szentendrei keramikus mûvész kiállítása, december 1-14. között
minden nap: 10-18-ig Botz
Yvette üvegmûvész kiállítása
látható.

GYEREKEKNEK
November 22. szombat,
10 óra,
DMH Barlang
(Duna-korzó, 11/a)
MOSONYI ALÍZ:
SZEKRÉNYMESÉK
Az ESZME Társulat bábjátéka
Belépõjegy: 500 Ft
(két gyereknek: 800 Ft)

gy híján húszszor sétáltunk már együtt a városban a Szeresd Szentendrét Egyesülettel. Ezek a vasárnap délutáni
felfedezõutak mindannyiszor újat adtak a résztvevõknek,
megismertetve õket Szentendre egy-egy kevésbé ismert, jellegzetes szeletével. Építészeti, természeti, képzõ- és iparmûvészeti, valamint gasztronómiai érdekességekkel és különlegességekkel találkozhattunk ezeken.
A mostani sétán olyan színvonalas magángalériákat ismerhettünk meg Kiss Zsuzsa segítségével, amelyek egyfajta oázisoknak tekinthetõk a városban. Mindannyian megalapításuk óta a
megszokottól eltérõ új kezdeményezések helyszínei. Azokat,
akik ezeket a galériákat egykor létrehozták és mindmáig életben tartják, nem elsõsorban az üzleti szellem vezérelte, hanem
egyfajta ritkán tapasztalható igényesség, ízlés – és a sok
nehézséget ismerve – nagy-nagy kitartás jellemzi.
A november kilencediki séta, amely távolságra ugyan rövidnek
tûnt, hiszen a Bogdányi utca körzetére koncentrálódott, témáját
tekintve széles spektrumot fogott át. Képzõ- és iparmûvészetet
egyaránt érintett. A meglátogatott galériák közös vonása az,
hogy mindegyik kortárs mûvészettel foglalkozik.
A rendkívül színvonalas kiállításokat rendezõ Erdész Galéria
több mint két évtizede a magyar és külföldi festészet, grafika
és fotómûvészet galériája. A földszinten lévõ Design-galéria
kezdetben kortárs magyar iparmûvészek munkáit kívánta forgalmazni, de mára jobbára hazai ötvös- és üvegtárgyakkal, és
külföldi bõr- és textilárukkal foglalkozik.
A séta második
állomása különlegesség a
maga nemében: két alkotómûvész, Regõs Anna textilmûvész és
Regõs István
festõmûvész
által tíz éve,
saját házuk
pincéjében
létrehozott Palmetta Design Galéria, amely formatervezett
mûtárgyakat árul. A kortárs magyar iparmûvészek szép tárgyai
mellett a skandináv, a német és az olasz design is megtalálható
a különleges hangulatú, szép Bogdányi úti pincegalériában.
A vasárnapi séta utolsó állomása a Vujicsics téren található
Mana ékszerstúdió volt, amely egyedülálló a maga nemében.
Fiatal ékszertervezõk, Jermakov Katalin ötvösmûvész vezetésével öt évvel ezelõtt hozták a a tetõtérben berendezett nyitott
mûhelyt, s egyben galériát, azzal a szándékkal, hogy itt a látogatók, az érdeklõdõk elõtt készítsék egyéni, tervezett, ezüst
ékszereiket. Azóta ebben az ötvösmûhelyben nemzetközi workshopokat is rendeznek, amelyek által egyre ismertebbé válik a
világban a Mana, és egyúttal Szentendre is, amely otthont ad
számukra.
Rappai Zsuzsa

E

KEDVES KATALINOK ÉS ERZSÉBETEK!
Szeretettel várunk benneteket és ismerõseiteket november
22-én, szombaton 20 órakor a Márka Fogadóban (Szentendre,
Szabadkai utca 9.). Zenél a Montana együttes. Belépõ 1000 Ft.

ÖTÓRAI TEA ÉS ERZSÉBET-KATALIN BÁL
A HELYÕRSÉGI KLUBBAN (Dózsa Gy. u. 8.) november 27-én,
csütörtökön 17 órakor Ötórai tea. Közremûködik a klub
Ezüstfény Együttesének „Mediterrán“ csoportja.
November 29-én, szombaton Erzsébet-Katalin bál 19.0004-ig. Belépõ (vacsorával) 3000 Ft, igényjogosultnak 2500
Ft. Zene: Dalmadi-Magyar Duó.
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Kosárlabda
A Szentendrei Kosárlabda SE nyolcvankét
játékosa hat különbözõ korosztályú csapatba
szervezve versenyez, a Szentendrei Alapfokú
Városi Bajnokságtól, a Pest Megye Bajnokságon
és az országos Kenguru Kupán keresztül a
nemzetközi VIBA ligáig. A mérkõzések gõzerõvel folynak, szeretnénk minél több fiatal játékos
kosárlabda-tudását fejleszteni, minél több
szentendrei gyereknek játéklehetõséget biztosítani. Három gyõzelem, két vereség az elmúlt hét mérlege.
Szentendrei Alapfokú Kosárlabda Bajnokság
94/95
Szentendre, Barcsay Általános Iskola,
november 7.:
Dunabogdány - Szentendrei KSE: 15 - 79

Pest Megye Felnõtt „A“ Bajnokság
Leányfalu, Móricz Zsigmond Általános Iskola,
november 5.:
Szentendrei KSE – KLÉBI: 101 - 79
Vác, Városi Sportcsarnok, november 7.:
Váci Reménységek SE - Szentendrei KSE 55 - 83
VIBA LIGA
Novi Sad, Szerbia, Lukovszki Sportközpont,
november 8.:
MM Tim - Szentendrei KSE 59 - 49
Szentendrei KSE - Klisa 48 - 70

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE
elnöke
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Éjszakai pingpong hírek
Pénteken Pilisszentlászlón, a
Waldorf-iskolában is újra elindult az éjszakai pingpong
klub. Óriási élmény egy új
helyszínt meglátogatni, mert
tele van élettel, lelkes segítõkkel és gyerekekkel. A
csocsó és pingpong mellett két
tanár és egy kanadai barátjuk
két gitárral és egy dobbal élõkoncertet adtak a résztvevõknek. A szervezõk tele vannak ötlettel, lesz társasjáték
klub is, és szeretnének filmet
is vetíteni, meg akár kézmûves
foglalkozást is tartani az
érdeklõdõknek.
Október 18-án rendezte meg
a csömöri klub a MÉSE országos bajnokságát. A mieink egy
2. és egy 3. helyet szereztek
Várnagy Szabolcs és Kravjár
Gyöngyi révén.
Október 30-án Aszódon a
Ferenczi György Alapítvány és
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezésében rendezett konferencián adták át
a Ferenczi György Emlékérmet
a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének,
elismerve ezzel dr. Faragó

Sándor, a „Pingpongdoki“
életmûvét, és az egyesület
azon tevékenységét, amit a
fiatalok életmódjának megváltoztatása érdekében tesz.
A korábban díjazottak között
szerepelt például a DADAprogram, a Csellengõk címû
mûsor szerkesztõsége, a Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Egyesület, Leo Amici Alapítvány,
Belvárosi Tanoda, Topolánszky Ákos és Göncz Árpád, hogy
csak az ismertebbeket említsük.
Az év vége is elég sûrû lesz:
november 14-én Újpesten és
28-án Salgótarjánban lesz
országos verseny. December
6-án Gödön lesz régiós verseny, és december 12-én
Szentendre rendezi meg a
Dr. Faragó Sándor-emlékversenyt. Közben természetesen
péntekenként várunk mindenkit este 8-tól a Barcsay
Jenõ Általános Iskolába, aki
pingpongozni, csocsózni, biliárdozni vagy kosárlabdázni
szeretne.
Jakab Péter
MÉSE elnök

Formába hozzuk Szentendrén és Pomázon!
A Primatorna olyan mozgásforma, amely minden igényt kielégít. Bármikor
elkezdhetõ, hiszen a torna folyamatos, örök tanulás, a koreografált gyakorlatok rendszeresen cserélõdnek, így sem a zenére, sem a gyakorlatokra
nem lehet ráunni. Programunk alakformáló-zsírégetõ, az eredmény,
táplálkozási szokásainktól függõen, pár hónap elteltével mérhetõ.
Orvosilag bizonyított tény, hogy az ország lakosságának több mint a fele
40-50 éves korára mindenféle gerincproblémákkal, izületi kopásokkal
küzd. A Primatorna abban szeretne segítséget nyújtani, hogy életünk
során minél késõbb jelentkezzenek ezek a problémák. A csinos külsõ, a
magabiztos megjelenés önbizalmat ad, amely sikeressé tesz az élet minden területén. A hangulatos órák, a jó társaság kiválóan alkalmas a kikapcsolódásra, ellazulásra. Egészséges kismamákat is szerettel várunk! A
Primatorna korhatár nélkül végezhetõ sport. Gyere, tartozz Te is közénk!

Bõvebb információ: 06-30-399-44-65

2000 Szentendre, Fõ tér 14. Tel.: 26/501 270
NÕGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS SZENTENDRÉN
KÓRHÁZI ÉS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRREL
TERHESGONDOZÁS, NÕGYÓGYÁSZATI SZÛRÕVIZSGÁLATOK, ULTRAHANG, CTG,
MEDDÕSÉGI KIVIZSGÁLÁS, FOGAMZÁSGÁTLÁSI TANÁCSADÁS, CSALÁDTERVEZÉS, HPV,
CHLAMYDIA SZÛRÉS, HPV ELLENI VÉDÕOLTÁS, MÉHNYAK CYTOLOGIA,
SZÜLÉSVEZETÉS, SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI MÛTÉTEK,
EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁS ÁLLAMI VAGY MAGÁN KLINIKÁN

DR. BINÓ BRÚNÓ SZÜLÉSZ NÕGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
VELT MED EGÉSZSÉGHÁZ, SZENTENDRE BOLGÁR U.10.
BEJELENTKEZÉS: 06 30 9 568 280
www.binobruno.com • e-mail:drbino@citromail.hu

www.MIAOMEI.hu • hatékony fogyasztás • 30/996-0919

