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ZÖLDPONT
Összeállításunk lapunk 
8-9. oldalán olvasható

arcokDr. Pázmány Annamária a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Hippokratész Emlékérmét nyerte el (11.
oldal). Képviselõk félidõben sorozatunkban Zakar Ágnes képviselõt szólaltatjuk meg (4. oldal).
Mozsgai Endre, a Polgárõrség Szentendre vezetõje is részt vesz a sivatagi túrán, az idei Budapest-
Bamako Ralin (7. oldal). Bubla János fiákeres meghívására az idén Kertész József volt a Fõ tér
Mikulása (13. oldal). Dr. Cseri Miklós fõigazgató vezetésével a szentendrei skanzen ismét nagy-
szabású tervekkel készül a következõ esztendõkre (11. oldal).

Dr. Pázmány Annamária Zakar Ágnes Mozsgai Endre Mikulás (Kertész József) Dr. Cseri Miklós

Dr. Dietz Ferenc hivatalba lé-
pése óta a törvényben elõírt
egy helyett két közmeghall-
gatást szervez, hogy a helyiek
minden problémájukat meg-
oszthassák a város vezetõivel.
A mostani, december 1-jei
alkalommal a lakosság mellett
nemcsak a hivatali dolgozók,
hanem többek között a rend-
õrség, a tûzoltóság és a Városi
Szolgáltató Zrt., valamint a
DMRV Zrt. képviselõi is nagy
számban voltak jelen.
Dr. Dietz Ferenc polgármester

féléves beszámolójában ki-
emelte a rendszeresen tartott
tematikus lakossági fórumok
és „A Városháza házhoz jön“
rendezvénysorozat fontos-
ságát. Elmondta: a szakmai
konferenciák – pl. a város-
marketing és az árvízvédelem
témájában – nemcsak a la-
kosság tájékoztatását szol-
gálják, hanem lobbierõt is
képviselnek a város érdeké-
ben. Szó volt az M0 Egyesület
eredményeirõl, a súlykorlá-
tozásról, valamint a 11-es úti

kihajtókról. Beszélt a szociális
kalauz kiadásáról és a „városi
házirend“ tájékoztató füzeté-
nek tervezett megjelenteté-
sérõl, valamint hangsúlyozta
az érdekvédelem eredményeit
és a lakossági kérések figye-
lembe vételét. A lakosságot
talán legközvetlenebbül érin-
tõ intézkedés az volt, hogy az
adózási fegyelem lazasága
miatt az adóosztály kemény
behajtási akciókra kény-
szerült. 

Folytatás a 3. oldalon

Zajszint, közlekedés, gátfelújítás
Sok kedvezõ változás történt június óta, de maradt még bõven tennivaló – nyaranta 
a belvárosiakat zavarja a zaj, sok autós szabálytalanul közlekedik, átépítésre vár 
a gát veszélyes szakasza. Közmeghallgatás 2008, második felvonás.
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2 önkormányzat

104Mentõk 
(26) 310 424, (26) 319 941

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

107Rendõrség
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt r.törzsõrm.
Pannónia: Kutzmog József fõt. z.
Püspökmajor és Izbég: Antalicz
Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós 

Vízmû (26) 310 796 
ELMÛ 06 40 383 838  
TIGÁZ (26) 310 032 
MATÁV hibabejelentés 143

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 0066  8800  220044  772255

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

Polgárõrség
Székhely:
Szentendre, Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.szentendre.hu
Ügyeleti telefonszám: 
06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök 
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608

Polgári védelem (26) 503
379, 503 300 / 403 mellék

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

Gyógyszertári ügyelet  
Az ügyelet este 7 órától 
reggel 7:30 - ig tart.
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden  
Városi Gyógyszertár, 
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Vasvári Patika, Sas u. 10.  
(26) 312 825
Minden csütörtökön
Szent Endre Gyógyszertár,
Paprikabíró u. 1/a.
(26) 310 868
Minden pénteken  
Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11/c (26) 505 779
Szombat-vasárnap 
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

SSOOSS
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Ingatlan bérbeadás
Szentendre Város Önkormányzata „Versenytárgyalást“ hirdet
az önkormányzati tulajdonú, Bükköspart 34. sz. alatti 27 m2
ingatlan határozatlan idejû bérbeadására.
Induló ár: 1700 Ft/ m2/ hó.

A versenytárgyalásra való jelentkezés helye és határideje (írás-
ban: névvel, címmel, elérhetõséggel, tevékenységi kör és
megajánlott összeg megjelölésével): 
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala
2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet, iktató
december 18. 14 óra
A licittárgyalás idõpontja és helye: december 18. 14 óra,
I. emeleti tárgyaló.

Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámokon: 
26/503-377, 503-364.

A dr. Dietz Ferenc polgármester
által vezetett önkormányzat 20
millió Ft pályázati pénzt nyert
el a hivatal szervezetfejlesz-
tésére. A pályázat alapvetõ célja
új szervezési-mûködési kultúra
széleskörû elterjesztése elsõsor-
ban a stratégiai menedzsment,
az eredményességi szemlélet, a
felügyelt intézmények felé a jó
gazda hozzáállás és a költség-
hatékonyság megerõsítésével.
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia alapján a „megújuló
város“ kategóriában közel száz
dolgozó részesül gyakorlati kép-
zésben.
A Dumtsa Jenõ Városfejlesztési
Stratégia rövid és hosszú távú
programjában is célul tûzte ki
az ügyfélbarát és átlátható
hivatal mûködését: kiemelt cél
a hivatal ügyintézési határide-
jének csökkentése, az ügyfél-
szolgálati tevékenységek el-
látásának javítása.
– A kialakult pénzügyi válság-
ban, amikor országszerte mun-
kahelyeket szüntetnek meg,
Szentendrén igyekszünk mun-
katársaink képzését biztosítani.
A szervezetfejlesztés elsõ számú
szempontja, hogy a hivatal a
lakossággal együttmûködve mi-
nél hatékonyabban kezelje az
ügyeket – mondta el dr. Dietz
Ferenc polgármester. – A tavalyi
év során az okmányirodában
elektronikus ügyfélhívó-rendsz-
ert vezettünk be, a hivatal aka-
dálymentessé tettük, amely
2009-ben akadálymentes szo-
ciális blokkal, valamint ügyfél-
szolgálati elérhetõséggel bõvül.
Folyamatban van az e-közigaz-
gatás kialakítása is.

Szentendre Város Önkormány-
zata elsõsorban a döntési me-
chanizmus korszerûsítését és a
partnerség erõsítését várja a
pályázattól. A hivatal vezetése
felismerte a fenti folyamatok
lefolytatásának szükségszerû-
ségét, azonban forráshiány mi-
att ennek megvalósítása csak
pályázati támogatás elnyerése
esetén lehetséges. 
Dr. Molnár Ildikó jegyzõ koráb-
ban részt vett egy, az állam által
támogatott önkormányzati sza-
kembereket képzõ tréningrend-
szer kidolgozásában. „A meg-
nyert támogatás kapcsán hi-
vatalunk szakemberei felkészül-
nek a krízishelyzetekre, az önkor-
mányzat által felügyelt intéz-
ményekkel való rendszeres in-
formációáramlás folyamata kor-
szerûsödik, az intézményektõl ér-
kezõ visszacsatolás beépíthetõ a
hivatal mûködésébe, megnövek-
szik a hivatal szervezet-fejlesz-
tési intézkedés által érintett fõál-
lású munkavállalóinak aránya.
Továbbá erõsíthetõ a civil kap-
csolatok megszervezésének a
mechanizmusa, és esélyünk nyí-
lik az e-közigazgatásban rejlõ
lehetõségek jobb kihasználá-
sára.“
A szervezetfejlesztés 2009-ben
kezdõdik, amelynek kapcsán a
komplex szervezetfejlesztési
programok növelik az önkor-
mányzatok által nyújtott szol-
gáltatások állampolgár-közpon-
túságát. Szentendre Város Ön-
kormányzat kitûzött célja a vár-
ható megszigorítások a csök-
kentett állami támogatás el-
lenére a hivatal szakembereinek
képzése.                               K.

Húszmillió forint támogatás
szervezetfejlesztésére

FUVAROZÁS 
FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS :

• konténeres / 3, 4, 6, 8 m3

• billencs
• darus,
• építõanyag

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

Pályázat
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Bükkös part 34. sz. alatti, 34 m2-es önkormányza-
ti tulajdonú ingatlan (a volt baromfibolt) bér-
bevételére.
A pályázatok benyújtásának határideje 
december 19., 11 óra.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a  Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vehetõ át. 
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
(Városház tér 3., I. emelet) kell benyújtani. 

Tájékoztatás telefonon: 
26/503-364, 26/503-377

Kedves
Szentendreiek!

Közeledik a karácsony, a szeretet
ünnepe, amikor minden ember egy
kis meghitt együttlétre, odafi-
gyelésre vágyik. Sajnos azonban
egyre több olyan család van
Szentendrén, akinek nem áll mód-
jában karácsonyfát állítani és
ajándékot adni szeretteinek.
2006-ban mi, közéleti szerepet vál-
laló emberek megrendeztük az
„Angyalmamák“ karácsonyi ün-
nepségét a Városháza Dísztermében,
amely nagyon sok gyermeknek és
felnõttnek szerzett egy életre szóló
élményt, örömet.
Az idei évben is szeretnénk – immár
hagyományként – december 16-án
(kedden) emlékezetessé tenni a gyer-
mekeknek a szeretet ünnepét.
Ha segíteni szeretne, és szívesen len-
ne egy kisgyermek ajándékhozó „An-
gyala“, kérem, keressen meg engem
a Polgármesteri Hivatal titkárságán
(2000 Szentendre, Városház tér 3. I.
emelet) minden nap du. 3-tól 6-ig.
Amennyiben a személyes találkozás-
ra nincs lehetõség, kérem hívjon a
70/250-4062 telefonszámon, vagy
Bíró Bernadettet a 26/503-339-es
telefonszámon a részletek megbe-
szélése érdekében. Ha nincs ideje
vagy ötlete az ajándék kiválasztására,
úgy pénzadománnyal is hozzájárul-
hat a rendezvény költségeihez.
Elõre is köszönöm a segítségét és
nagyon számítok Önre, de még job-
ban számít Önre közel 200 szentend-
rei kisgyermek!

Üdvözlettel: dr. Szántó Csilla, 
dr. Dietz Ferenc polgármester

felesége

Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Polgármesteri Hivatal 
és az Okmányiroda az ünnepekre
való tekintettel az év utolsó két
hetében az alábbi nyitva tartás
szerint fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal
• december 19. (péntek): 
8-12 és 13-16 óráig
• december 20. (szombat) 
nincs ügyfélfogadás
• december 22. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 23. kedd 
nincs ügyfélfogadás
• december 29. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 30. (kedd): 
8-12 és 13-16 óráig
• december 31. (szerda) 
nincs ügyfélfogadás

Okmányiroda
• december 19. (péntek): 
8-12 és 13-16 óráig
• december 20. (szombat) 
nincs ügyfélfogadás
• december 22. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 23. (kedd) 
nincs ügyfélfogadás
• december 29. (hétfõ): 
8-12 és 13-17 óráig
• december 30-án (kedden) és
• december 31-én (szerdán) 
nincs ügyfélfogadás.

Köszönjük megértésüket 
és türelmüket!

Szentendre Város
Polgármesteri Hivatala
és munkatársai nevében

Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és nagyon
Boldog Új Esztendõt

kívánunk!

dr. Molnár Ildikó
jegyzõ
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A polgármester 

naplója
December 12. (péntek)
13.00 Dumtsa J. utca és a
Duna-korzó közterületeirõl
megbeszélés a Városházán
16.00 Hivatali adventi gyer-
tyagyújtás
14.00 Vasvári Pál utcai járda
átadása
18.00 Edõcs Márta üvegmû-
vész kiállítása az Erdész Ga-
lériában

December 14. (vasárnap)
10.00 Református ünnepi is-
tentisztelet
11.45 Blagovestenszka szerb
ortodox templom tetõ- és
homlokzatfelújításának befe-
jezése alkalmából fogadás a
parókia épületében
16.00 Adventi gyertyagyúj-
tás a Fõ téren a város iparo-
saival, kereskedõivel és ven-
déglõseivel

December 15. (hétfõ)
09.00 Alpolgármesteri beszá-
moló
10.00 Vezetõi értekezlet
11.30 Vöröskereszt új veze-
tõjének bemutatkozása
13.00 VSZ Zrt. vezérigazgató-
jával megbeszélés 
13.30 DPÖTKT irodavezetõ-
jével megbeszélés
14.00 Szentendrei Városfej-
lesztési Kulturális Kht. ügy-
vezetõjével egyeztetés
15.00   Dumtsa Jenõ születé-
sének 170. évfordulója alkal-
mából koszorúzás 
16.00 Képviselõi megbeszé-
lés az uszodáról

December 16. (kedd)
08.00 Állampolgársági eskü
10.00 TÖOSZ elnökségi ülés
14.30 A Gomba üzlet tulaj-
donosával megbeszélés
17.00 Gyermekek jótékony-
sági karácsonyi ünnepsége a
Városháza Dísztermében
19.00 Szentendrei vállalko-
zókkal megbeszélés az Új
Mûvész étteremben

December 17. (szerda)
10.00 Évértékelõ stúdióbe-
szélgetés a Gondolat Tv-ben
11.30 Év végi interjú Óbudán,
a Fõnix Tv-ben
13.00 - 16.00
Polgármesteri fogadóóra
16.00 Nyugdíjasok jótékony-
sági karácsonyi ünnepsége 
a Városháza Dísztermében

December 18. (csütörtök)
10.00 Rendkívüli DPÖTKT ülés
Pomázon
13.00 E-közigazgatási bemu-
tató a kistérségi polgár-
mesterek részére
16.00 Kistérségi évzáró a
Dera Tv-ben

Folytatás az 1. oldalról

Ennek eredményeképpen 192
millió forint folyt be a városi
kasszába. Hallhattunk még
eredményekrõl és sikerekrõl.
A pályázatok tervszerûségét,
jó felépítettségét mutatja,
hogy míg 2006-ban 37millió
Ft-ot, 2007-ben 173 millió Ft-
ot, addig ebben az évben 300
millió Ft pályázati támogatást
szerzett az önkormányzat.

A város elmúlt fél évérõl
készült összeállítás 

megtekinthetõ a
www.szentendre.hu 

honlapon. 

A nagy hangerõ okoz gondot
a MûvészetMalom környékén
élõknek és általában a bel-
városiaknak a nyári szezon-
ban. Závodszky Zoltán, a
Szentendrei Kulturális Kht.
ügyvezetõje elmondta: idén
három esemény zajlott a Ma-
lomban, ebbõl kettõ tartott
éjszakáig, ezen kívül egy
Teátrum-elõadás is az éjsza-
kába nyúlt. A kht.-nak a többi
eseményre sajnos nincs rá-
hatása. A Performance és
Nehéz Zenei Fesztivál valóban
állandó konfliktusforrást je-
lent, döntés kérdése, hogy a
városnak szüksége van-e erre
a rendezvényre. A kortárs kul-
túra részeként jelentõs számú
látogatót mozgat meg, és
sajnálatos lenne, ha máshol
rendeznék meg. Az ügyvezetõ
korábban már folytatott
egyeztetéseket a szamárhegyi
lakosokkal a zaj ügyében.
Szigorú feltételek mellett,
ritka esetekben kapnak en-
gedélyt a jegyzõtõl a nagy
hangerõvel járó rendezvé-
nyekre, s közben megpróbál-
nak egyensúlyozni a kérdés-
ben a lakossági igények és a
rendezvényszervezés sajá-
tosságai között. Ha azt sze-
retnénk, hogy a Teátrum men-
jen tovább, ez sajnos együtt
jár esti rendezvényekkel is,
amelyek nem kerülhetõk meg.
El kell tehát dönteni, hogy a
jövõre várható két zajos hét-
vége tolerálható-e. Tolonics
Gyula, a belváros körzeti
képviselõje hozzátette: „Zá-
vodszky Zoltánnal már folytat-
tunk egyeztetéseket arról, hogy
a továbbiakban esetleg a Pos-
tás-strandon rendezzék meg a
Performance és Nehéz Zenei
Fesztivált“.
A Martinovics és a Pátriárka

utca sarkán épül egy minden
esztétikát nélkülözõ épület,
amely rombolja a városképet.
Dr. Molnár Ildikó jegyzõ szerint
az Építészeti Tervtanács szak-
értõ véleménye alapján ál-
lítják ki az építési engedé-
lyeket, de ígéretet tett rá,
hogy megvizsgálják a konkrét
ügyet.
Nemrég elkezdõdött a Petyi-
nán a patakmeder takarítása,
de hamar abba is maradt, mert
a lelkes lakók a szennyvíz-
beömlések miatt nem tudnak
tovább haladni a munkával.
Kondacs Krisztián fõkertész
elismerte, hogy Szentendrén
elharapózott a talajszennye-
zés, és kérte, a lakókkal együt-
tesen járják be a területet,
hogy hatósági intézkedések
indulhassanak az ügyben. Egy
másik lakó hozzátette: néhány
hete a kihívott rendõrök nem
intézkedtek, amikor az egyik
szomszéd a másik telkére en-
gedte a szennyvizet. Börcsök
László arról tájékoztatott,
hogy a rendõrség átutalta az
ügyet az önkormányzathoz, a
környezetkárosítási ügy
ugyanis oda tartozik. 
Kiderült: a Barackos úti ke-
resztezõdés minisztériumi
támogatással biztonsági be-
rendezéseket kap, a Barack-
virág utcánál pedig lakó-szol-
gáltató ingatlan létesül, 
amellyel párhuzamosan ki-
szélesedik a csomópont, és
forgalomlassító szigettel, va-
lamint kanyarodósávval teszik
biztonságosabbá.
Hernesz Csilla a Táltos utca
síkosságmentesítését hiá-
nyolta, és az út rossz álla-
potára hívta fel a figyelmet.
Dr. Dietz Ferenc elmondta: az
utcával kapcsolatban már foly-
tattak egyeztetést dr. Dragon
Pállal és a lakók bevonásával.
Az egyik helyi lakos elmond-
ta: a Táltos utca lakói 5 millió
forintot gyûjtöttek össze az út
helyrehozatalához, és a Skan-
zen is körülbelül ennyivel
támogatja õket.
A belvárosi közlekedés kérdé-
sében a Közlekedési Munka-
csoport és a Városüzemeltetési
Bizottság már vizsgálódott, a
rendszer felülvizsgálatát köz-
beszerzési eljárás keretében a
Fõmterv végzi, nekik legké-
sõbb február elsõ felében kell
leadniuk a kész anyagot.
A Duna-korzó 120 méteres
életveszélyes szakaszát a Rév
utcánál mindenképpen újra-
építik, akár sikerül a belvárosi

gátat pályázatból átépíteni,
akár nem. Alföldiné Petényi
Zsuzsanna fõépítész beszá-
molt róla, hogy a Puhl Építész-
iroda már leszállította a
szóban forgó rövid szakaszra
vonatkozó átépítése terveket,
az engedélyeztetés és az elõ-
készületek azonban körülbelül
még két hónapot vesznek
igénybe.
Továbbra sem jár a busz a
Duna-korzón. Hidegkuti Ger-
gely képviselõ védelmébe vet-
te a Volánbusz Zrt.-t, amely
nehéz anyagi helyzetére hi-
vatkozva kényszerült menet-
rendváltoztatásra. A Város-
üzemeltetési Bizottság elnöke
elismerte, hogy gondot okoz
a lakóknak a buszjáratok hi-
ánya, dr. Gerendás Gábor, az
önkormányzat Közigazgatási
és Népjóléti Irodájának ve-
zetõje pedig hozzátette: a
Gondozási Központ egyik szol-
gáltatása, hogy elõzetes kérés
alapján segít a rászorulóknak
a bevásárlásban, a napi ügyek
intézésében.
Horváth Frigyes, a Magyar
Közút Kht. helyi vezetõje fel-
szólalásában kiemelte, lét-
fontosságú, hogy a Püspök-
major és Pismány körzetében
épüljenek megfelelõ utak,
amelyek a forgalmat levezetik,
mert a 11-es fõút jelenlegi
állapotában már így is hi-
hetetlenül túlterhelt.
Január 1. és május 1. között be
lehet jelenteni a közlekedési
táblák hibás, életszerûtlen,
illetve logikátlan elhelyezését.
A jogos problémákat bejelentõ
lakosok között jutalmakat fog-
nak kisorsolni a következõ
közmeghallgatás alkalmával
júniusban.                       - bt -

Zajszint, közlekedés, gátfelújítás Advent
Szentendrén
A karácsonyi készülõdés je-
gyében immár két gyertyát is
meggyújtottak az idei Fõ téri
adventi koszorún: az elsõt
dr. Dietz Ferenc polgármester,
a másodikat a pedagógusok
nevében Majnekné Horváth
Katalin, valamint az egész-
ségügyi dolgozók nevében 
dr. Pázmány Annamária.

Következõ vasárnap, decem-
ber 14-én is várják a közös
ünneplésre városlakókat a
Pestiskereszt körüli nagy ko-
szorúnál: a harmadik gyertyát
a város iparosai, kereskedõi,
vendéglõsei gyújtják meg.
14.45-kor kezdõdik az ün-
nepség a Hétszínvirág óvoda
karácsonyi mûsorával, majd
15.30-kor a Nagykátai
Tápiómente Együttes pásztor
betlehemes táncmûsort ad
elõ. 17 órakor a Korona Ét-
terem kávézójában nyílik meg
Krizbai Sándor Alex festõmû-
vész kiállítása, mely egy hó-
napig látogatható. A Korona
Étterem forralt borral és po-
gácsával kedveskedik a térre
látogatóknak. 
Végül december 21-én Szent-
endre neves mûvészeinek,
építészeinek és sportolóinak
gyújtják meg az utolsó gyer-
tyát. 
A részletes adventi városi
programok megtekinthetõk a
www.szentendre.program.hu
honlapon, illetve keressék az
ingyenes mûsorfüzetet a Fõ
téri könyvesboltban, a Pest
Megyei Könyvtárban, a Du-
naparti Mûvelõdési Házban
vagy a Tourinform Irodában.

-te-

Máté Fotó Optika
Szentendre, Sztaravodai u. 54. 

Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844
e-mail: info@matefotooptika.hu

www.matefotooptika.hu

Hoyalux ID dupla progresszív szemüveglencse
25% kedvezménnyel

Ajándékozzon vásárlási utalványt karácsonyra!

Ingyenes computeres látásvizsgálat!
Nyitva tartás: H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00
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– Milyen fõbb eredményeket
tudhat magáénak  a 4. számú
választókörzetben  az elmúlt
két esztendõben?
– Választókörzetem egyik nagy
problémája a megnövekedett
autóforgalom, amely különö-
sen a Római sánc utcában és
környékén, a Vasúti villasoron
és keresztutcáiban, a Kálvária
úton és környékén okoz gon-
dot: zaj, nagy sebesség, ne-
héz, sokszor veszélyes gyalo-
gos közlekedés. Ez ügyben hív-
tam össze lakossági fórumot
november 25-re, és az ott
elhangzott lakossági javasla-
tok legnagyobb részét a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság és
a Közlekedési Munkacsoport
elé terjesztem, remélve, hogy
a Római sánc utca, illetve a
Pomázi út és környéke egy-
irányúsítására és más forga-
lomváltozásokra tett javasla-
tokat támogatják a grémi-
umok. 
Az utóbbi évek eredménye a
Tómellék utca teljes felújítása
1+1-es konstrukcióban, a Mus-
kotály utca felújítása pedig
úttársulás keretében valósult
meg, amelyben köszönet illeti
többek között Drong Györgyöt.
Folyamatosan sikerül körze-
tünk több utcáját kátyúztat-
ni, pl. Alsó Pomázi út, Csaba-
gyöngye, Acél utca, Elõd utca
és környéke, Lévay utca stb.
A Kovács László utca felújí-
tására kiírtuk a közbeszerzést,
remélem, jövõ tavasszal meg-
történik a teljes útfelújítás,
amelyet hat éve szorgalmazok.
Járdaépítés terén két régi vágy
teljesült: a Kálvária mellett és
a Mûvész téren készült el egy-
egy gyalogos közlekedést se-
gítõ Viacolor járda. A Bükkös-

partnál a 11-es út alatti alul-
járóban tavaly sikerült új gya-
logos hidat elhelyeztetnem,
most a világítás korszerûsítése
van folyamatban, amely szin-
tén az én kezdeményezésem
volt. A folyamatos gyalogos-
gázolások után a Bükkös
zebránál egy közlekedési lám-
pát kezdeményeztünk széles
körû civil összefogásban,
amely most még tesztelés alatt
áll: a lámpák felszerelése meg-
történt, hivatalosan december
11-én 11 órakor adják át.   
A Szegedi utcai játszóeszközök
cseréje, egy új, korszerû ját-
szótér felállítása is meg-
történik, az új játékok decem-
ber elején érkeznek, ha az
idõjárás engedi, még idén
felállítják õket.
– A Bükkös-parti lakosok
városszerte híresek környe-
zetszépítõ tevékenységükrõl.
Milyen tapasztalatokat szer-
zett e téren? Sok év után is
megmarad még a szép kör-
nyék iránti lelkesedés?
– A Bükkös-patak partja az a
környék, ahova mindig is vá-
gyódtunk a férjemmel, mond-
hatnám álmaim lakóhelye:
csodás környék, kedves, odafi-
gyelõ lakóközösség, akiket
összekapcsol a patakpart irán-
ti szeretet. Idéntõl a munka-
helyem helyszíne is, hiszen az
Izbégi Általános Iskola tanára
lettem. Persze  van tennivaló,
probléma is bõven, fõleg
rongálások, éjszakai hangos-
kodások, illegális szemetelés.
A patakért a lelkesedés tö-
retlen, sokakat rabul ejt a hely,
így mindig vannak új patak-
védõk. A várossal közösen
pályáztak a civilek – így az
általam vezetett Bükkös-par-
tiak Baráti Köre Egyesület is –
illegális szemétlerakók felszá-
molására, amelynek keretében
több szemetes edény kerül
kihelyezésre, remélem ha-
marosan. Egyesületünk idén
kétszer is szervezett taka-
rítást, tavasszal és õsszel Pest
Megye Önkormányzata és a VSZ
Zrt. támogatásával. A taka-
rításhoz mindig kapcsolódik
egy zenés rendezvény, és
kísérte tavasszal egy, a Víz
Évéhez kapcsolódó rajzpá-
lyázat, amely remekül sikerült.
Most néhány hete pedig a
Bükkös Pályázat keretében

osztottuk ki immár másodszor
„a patakpart legszebb kertje“,
„legszebb partszakasza“ és „a
patakért legtöbbet dolgozó
lakos“ díjakat. Sok neves
szentendrei polgár támogatja
ez irányú terveimet, amelyet
ezúton is köszönök. Az ered-
mény magáért beszél, a patak-
part kulturált, tiszta sétáló-,
biciklizõ- és kirándulóhely.
– Hiába a sok munka, sajnos
a város ezen részén, a Kál-
vária út környékén is járnak
a vandálok. Mit lehet tenni
ellenük?
– Szomorú, hogy amikor befe-
jezõdik egy új híd vagy ját-
szótér építése, véget ér egy
növényültetés, egy tanös-
vénytábla-kihelyezés, az öröm
utáni következõ gondolat az,
hogy „Csak tönkre ne tegyék!“.
Az összetört padok, eltört
játékok, kivert díszlámpák,
kitört facsemeték, kidöntött,
ellopott táblák pótlásáért
végzett munka nagy, de nem
is a plusz munka annyira fáj-
dalmas, hanem a rongálások
javítására fordított rengeteg
kidobott pénz. Kezdettõl szor-
galmazom a rendõrség gyako-
ribb járõrözését, a közveszé-
lyes, a kiskorúakat alkohollal
kiszolgáló vendéglátóegysé-
gek ellenõrzését, ha kell bün-
tetését, hozzáteszem, nem sok
sikerrel.  A rongálásokat az
elõzõ ciklusban egy 6-8 fõs
polgárõr csoporttal próbáltuk
megakadályozni a körzetem-
ben, sajnálatomra ez a csoport
elfáradt, új jelentkezõk nem-
igen vannak. Itt kell elmon-
danom, hogy a Polgárõrség
Szentendre közbiztonságért
folytatott munkája kiemel-
kedõ, példaértékû, így az
egyesület tagjaként, ha már a
járõr munkában nem is veszek
részt olyan aktívan, mint
korábban, teljes erõmmel lob-
bizok értük, támogatom tö-
rekvéseiket. A város térfigyelõ
kamerákat fog kihelyezni elsõ
körben fõleg a belvárosban,
ettõl és a gyakori járõrözéstõl
remélünk eredményt, vagyis
nagyobb rendet, kevesebb
rongálást.
– A Kisebbségi, Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke-
ként izzasztó hónapokat élt
át elõször a zeneiskola, majd
a Bárczi, s most a Petzelt

kapcsán. Mennyire elégedett
az iskolák megmaradásáért
tett erõfeszítések ered-
ményével?
– Pest Megye Önkormányzata
ugyanúgy finanszírozási gon-
dokkal küzd, mint általában a
hazai települési önkormányza-
tok. A múlt ciklusban a me-
gyének átadott oktatási in-
tézményeink közül a fent
nevezett három intézmény
megyei szintû fenntartásával
gondok merültek fel. Az önkor-
mányzat – polgármester úrral
az élén – rögtön tárgyalások-
ba kezdett mindhárom intéz-
mény sorsának rendezéséért.
A Bárczi iskola a tervek el-
lenére nem zárt be, a pilis-
dunakanyari kistérségi tár-
sulás vállalta az intézmény
fenntartásához való hoz-
zájárulást, a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola finanszírozásában
pedig részt vállal szentendrei
önkormányzat is, hogy gyer-
mekeink a megszokott magas
színvonalon kaphassák a zenei
képzést ezután is. Fontos az
intézmények jelenlegi magas
színvonalának megtartása,
ezért az önkormányzat eddig
is mindent megtett.  A Petzelt
József Szakiskola és Szakképzõ
Iskola kapcsán az általam
vezetett Kulturális, Oktatási
és Kisebbségi Bizottság kife-
jezte a megyei fenntartó felé
ellenvéleményét. Itt hivatkoz-
tunk többek között arra, hogy
a térségben egyedülálló szak-
képzést megvalósító Petzeltbe
nagy a túljelentkezés, biztos,
hogy nem lesz elegendõ a
megyei tervezett évfolya-
monkénti egyetlen osztály.
Ráadásul egy EU-s pályázaton
elnyert felújítás is folyamat-
ban van az intézménynél.
Bízunk benne, hogy a megye
nehéz helyzete ellenére is mel-
lénk áll, és nem változtatnak
a jövõ tanévben az induló
osztályok számán. Szomorú,
ami ma az oktatás és a kultúra
területén Magyarországon tör-
ténik. A jelenlegi kormányzat-
nak ezek azok a területek,
amelyek úgy tûnik, a legkevés-
bé fontosak. Jól hangzó szlo-
genek: szegregáció felszámo-
lása, integráció mögött le-
pusztult iskolák, mindennapi
gondokkal küzdenek, a peda-
gógusok pedig egyre több és

nehezebb feladatot látnak el
ugyanannyi vagy kevesebb
pénzért, és ami még fontosabb
– igen kicsi megbecsülésért.
Mi szerény eszközeinkkel
igyekszünk ezen változtatni,
például a pedagógusnapon és
a díszdiplomások köszön-
tésével, és nem hagyjuk cser-
ben, kiállunk a szentendrei
intézmények mellett. Itt
érdemes lenne megemlíteni a
díszdiplomások köszöntését.
Városunkban az oktatási in-
tézmények vezetõi kiválóak, a
kollégák lelkesek, jól felké-
szültek, elsõsorban ennek kö-
szönhetõek a jó eredmé-
nyeink.
– Az ovi-suli program ke-
retében megújulnak az óvo-
dák, és egyéb fejlesztések is
történnek, de közben több
okból is szorul a nadrágszíj.
Milyen év vár az oktatási
intézményekre?
– A 250 milliós külsõ támo-
gatással 4 óvodánk megújul-
hat, ami nagyon fontos. Ál-
talában az óvodáink, iskoláink
szépítésében, játszóeszközeik
korszerûsítésében aktívan
részt vesznek a szülõk, ennek
köszönhetõ pl. a Bimbó utcai
és a Hétszínvirág Óvoda ját-
szóudvarának felújítása, vagy
a Barcsay iskola játszóudvará-
nak korszerûsítése is. A költ-
ségvetési koncepcióhoz hoz-
záfûzött javaslataim közül
kiemelkedik az oktatási és kul-
turális intézményeink finan-
szírozásának szinten tartása.
Nem lesz könnyû év, hiszen a
gyerekek után járó normatívát
az állam még jobban csökken-
ti. Erre mondta a PDSZ vezetõ-
je, hogy ha a költségvetésben
a normatívák így maradnak,
összeomolhat a közoktatás.
Nálunk természetesen szó sem
lehet óvodáink, iskoláink be-
zárásáról!
Mi igyekszünk az oktatási és
kulturális intézményeinkért
mindent megtenni, hiszen
Szentendrének a jó óvodái,
iskolái, kulturális, közmû-
velõdési intézményei a kin-
csei, ezekrõl lemondani sem-
milyen körülmények között
nem szabad! Jövõre is ra-
gaszkodni fogunk az olyan
kezdeményezésekhez, ame-
lyek a gyermeket vállaló szü-
lõket támogatják, a tanulást
ösztönzik, mint az elmúlt év-
ben bevezetett, újszülöttek-
nek járó babakelengye, az elsõ
osztályosoknak ingyen járó
tankönyv, vagy a Talentum
Ösztöndíj.

Bokor Tamás

Képviselõk félidõben (7. rész)

Vandálok városszerte, nadrágszíj országszerte
Sorozatunk következõ részében Zakar Ágnest, a 4. körzet egyéni képviselõjét kérdeztük elmúlt kétévi ered-
ményeirõl és szomorúságairól.
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„Aranylanak a halvány ablakok, küzd a sugár a
hamvazó sötéttel…“ (Kosztolányi Dezsõ)

A fázós téli estékre ajánljuk különleges
könyveinket, zenei aláfestésként hangulatos
karácsonyi vagy középkori és népzenei CD-ket,
DVD-ket. Egyedi karácsonyi ajándékötletekkel
várjuk azokat az érdeklõdõket, akik régi magyar
kultúránk kincseibõl válogatnának. A „történel-
mi sport“ kedvelõi többféle íj- és kiegészítõ
eszköz közül választhatnak.
Végül, ha kedvesünknek szeretnénk apró
meglepetést, õsi magyar motívumú ezüst ék-
szereinket megtalálják az IKERTÁLTOS boltban,
a Gõzhajó utcában. 

Az Europ Assistance Magyarország Kft. 
SZLOVÁK és ANGOL NYELVEN beszélõ 

munkatársat keres Budapestre,
Assistance Koordinátor munkakörbe.

FELADATOK: 

• Telefonos segítségnyújtás szervezése
• Ügyfélszolgálat, kapcsolattartás ügyfelekkel

ELVÁRÁSOK: 

• Szlovák nyelv kommunikációs szintû ismerete
• Angol nyelv kommunikációs szintû ismerete
• Legalább középfokú iskolai végzettség
• Felhasználói szintû számítógépes ismeretek
• Jó kommunikációs készség
• Kreativitás
• Jó szervezõ és problémamegoldó képesség
• Empátia, ügyfélorientáltság

ELÕNYT JELENT: 

• Felsõfokú végzettség, illetve folyamatban lévõ egyetemi/fõiskolai
tanulmányok

• Call Center tapasztalat
• Ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK: 

• Rugalmas munkarend (diákok, részmunkaidõs jelentkezõk önéletraj-
zát is várjuk)

• Fiatalos, lendületes csapat
• Kellemes munkakörnyezet
• Versenyképes fizetési csomag

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdésed és szívesen csatlakoznál
az Europ Assistance csapatához, kérjük küldd el fényképes szakmai 
önéletrajzodat kísérõlevéllel a hr@europ-assistance.hu  e-mail címre. 
További információ: www.europ-assistance.hu

Anovember 28-i számban
megjelent Quo usque...?
címmel egy írás, melyre

egyfajta válasz érkezett a múlt
héten közlekedésszervezõk-
tõl. Dicséretes, ha valaki saját
maga felismeri, hogy õ maga
is a közlekedési dugó egyik
okozója, innen már csak egy
lépés kiszállni végre az
autóból, és…
És tessék gyalogolni vagy
kerékpárt tekerni, autó-
busszal, HÉV-vel közlekedni.
Az autómentes napi „intel-
mek“ szeptemberben nem fér-
tek el a lapba, de a probléma
nem évült el õsz óta, sõt itt az
ideje, hogy együtt gondolkod-
junk el autóhasználatunkról.
Egy rossz rendszer akkor fog
jól mûködni, ha elölrõl elkezd-
jük a problémát megoldani, s
ez nem több út építését, még
több autó használatát jelenti.
A felelõsség közös, nem egy-
két emberé – ennek mind-
annyian okozói és elszenvedõi
vagyunk. „A változás Te magad
légy!“

• Az elsõ néhány száz méteren
a kocsi üzemanyag fogyasz-
tása 100 kilométerre számítva
40 liter, az optimális üzemi
hõmérséklet 4 km után áll be.
A 3 km-nél rövidebb távolságú

utakat személyautó nélkül
idõnként gyorsabban tehetjük
meg, és az ezzel járó test-
mozgás pedig egészséges.
• Ne fékezzünk feleslegesen,
ne gyorsítsunk, ha úgyis meg
kell állni a következõ lám-
pánál. A megfelelõ sebességet
vegyük fel, és azt tartsuk: 50-
70 km/h sebességnél van a
legkisebb károsanyag-kibo-
csátása autónknak. A folyto-
nos elõzgetéssel járó országúti
gyorsítás-lassítás akár 40%-
kal is növelheti a fogyasztást. 
• Az autó mûszaki állapota is
felelõs a kibocsátási érté-
kekért: pl. a 0,4 Bar alatti
abroncsnyomás 10%-kal meg-
növeli az üzemanyag-fo-
gyasztást.
• Szervezzenek közös autó-
használati rendszert bará-
taival, ismerõseivel: egy jármû
4-8-at is kiválthat. 
• Egy liter üzemanyag el-
égetése 2,3 kg széndioxiddal
terheli a környezetet. Ha vala-
ki rendszeresen gépkocsival
jár munkába (25 km körüli
távolságra), azzal autója
évente 3 tonna szennyezõ-
anyagot bocsát ki. Ha tömeg-
közlekedési eszközöket ve-
szünk igénybe, a kibocsátás
75%-kal alacsonyabb minden
kilométer után.

• A szén-dioxidból a fák
oxigént állítanak elõ. Egy átla-
gos fa két ember számára ele-
gendõ oxigént állít elõ. Ha
azonban húsz éven keresztül
minden nap ötven kilométert
teszünk meg egy benzinmo-
toros gépjármûvel, 108 fát kell
ültetnünk ahhoz, hogy ellen-
súlyozzuk a károsanyag-kibo-
csátásunkat. 
1 kWh felhasználása árán
kerékpárral 31,5 kilométer,
gyalog 23,2 kilométer távol-
ságot tehetünk meg, autóval
azonban mindössze 1,1 kilo-
métert.
A közlekedés levegõszennye-
zése jelentõs napjainkban:
Magyarországon a CO2 kibo-
csátás közel 20%-a, a CO
kibocsátás döntõ részben
(62%) a közúti közlekedésbõl
származik, és meghatározó
(55%) a közlekedési NOx 
szennyezés is. A levegõ-
szennyezõdés légúti és egyéb
szerveinket károsíthatja, nö-
veli az allergiás és rákos
megbetegedések kockázatát. 
Az utóbbi idõk savas esõi
mögött is a levegõszennye-
zõdések állnak. A talaj- és
vízszennyezés az állat- és nö-
vényvilág biológiai sokszí-
nûségét, a természetet is
veszélyezteti.

SZENTENDRE KÖZLEKEDÉSI
HELYZETE
A 11-es úton naponta 20 - 30
ezer jármû közlekedik, a Du-
nakanyar körút és a Duna közti
területen elhelyezkedõ bel-
város utcái az áthaladó forga-
lom hatásaitól szenvednek.
Szentendre személygépjármû
ellátottsága meghaladja a 320
szgk/1000 lakos értéket, mely
a fõvárosi értéknél is több. A
problémák lehetséges meg-
oldásai: a helyi munkalehe-
tõségek, távmunka, jól szer-
vezett és kihasznált tömegkö-
zlekedés, iskolabuszok, kerék-
párutak és járdák kiépítése.

Dukay Krisztina Nóra

„Tiszta levegõt mindenkinek!“

Aszfaltrajzoló gyerekek
az autómentes napon

Menetrend változás

Értesítjük tisztelt Utasain-
kat, hogy december 14-én
Szentendre térségének
közlekedésében az alábbi
változások lépnek életbe:

869 sz. Budapest (Békás-
megyer), Heltai J. tér –
Szentendre, Püspökmajori
lakótelep – Szentendre,
autóbusz-állomás vonalon
közlekedõ járatok módosí-
tott idõpontokban közle-
kednek.
Új járatok indulnak munka-
napokon Szentendre, autó-
busz-állomásról a Püspök-
majori lakótelep érintésével
Budapestre 8:30 és 10:30
órakor és Budapestrõl 9:05
és 11:05 órakor.

890 sz. Budapest, Újpest
Városkapu –  Tahitótfalu,
Váci rév autóbuszvonalon új
járatot indítunk Budapest-
rõl, munkanapokon 20:15
órakor Tahitótfalu, Hõsök
teréig.

Az új menetrend megtalál-
ható a www.volanbusz.hu
internetes oldalon vagy
december 8-ától megvásá-
rolható pénztárainkban.

Tûzoltósági hírek

Ismét a várakozás idejét éljük. Az adventi ko-
szorúkon már égnek a gyertyák, nemsokára
elérkezik a karácsony. A fenyõfákon elektro-
mos izzók, illetve a hagyományos gyertyák
ontják majd a fényt. Felhívom a figyelmet, hogy
ne hagyják magára sem a koszorúkon, sem a
fenyõkön égõ gyertyákat. A gyertyák elhe-
lyezésére is fordítsanak gondot, pl. vigyázni
kell, hogy a függöny nehogy véletlenül meg-
libbenjen (huzat) és a láng belekapjon. 
A fenyõkre tett gyertya is veszélyessé válhat,

fõleg, ha már a fenyõ kiszáradt. Egy kísérlet
szerint – amelyben egy fenyõt gyújtottak meg
– egy átlagosan berendezett szobát 38 másod-
perc alatt teljesen telített a sûrû, fekete füst. 
A Hamvas Béla utcai lakóépület negyedik
emeleti lakásában egy szoba teljesen kiégett,
a többi helyiség megrongálódott. Az oltást
nehezítette a nagy mennyiségben felhalmo-
zott, össze-vissza tárolt lom. A tûzoltók a tulaj-
donost a lakásból kimentették, a középkorú
nõt a mentõk súlyos égési sérülésekkel szállí-
tották kórházba.

Végi Csaba 
tûzoltó százados
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Villám Géza szerkesztõ-rádió-
riporter négy esztendõvel
ezelõtt azért hívta életre a
Budapest-Bamako Ralit, hogy
a Párizs-Dakar Rali mellett
létrejöjjön egy olyan sportren-
dezvény is, amely ugyancsak
afrikai országokon vezet ke-
resztül, ám jótékony célokat
szolgál. A Dakar versenyzõit
ugyanis sok kritika érte,
amiért kihasználják a nincste-
len falvak népeit, és szeny-
nyezik a környezetet. Nos, a
versenyben a benzingõz-ki-
bocsátás elkerülhetetlen, de
ha már így van, a bamakósok
legalább tesznek is valamit
célországaik, Mauritánia és
Mali lakóiért: útjukra több
tonna adományt – iskolaszert,
gyógyászati segédeszközöket,
alapélelmiszereket – visznek
a világ legszegényebb tájaira.
A rali két kategóriában indul:
a túrakategória útvonala vala-
mivel könnyebb és rövidebb,
a versenykategóriáé azonban
zordabb terepviszonyok kö-
zött vezet a célig. Az útiterv-
ben szerepel egyebek mellett
egy olyan szakasz is, amelyen
a kétszeres Dakar-gyõztes
olasz motoros, Fabrizio Meoni
2005. januárjában a halálát
lelte. Polgárõreink nem nyúl-
tak a kosár aljára: ha már
kaland, legyen a lehetõ leg-
nehezebb – versenykategóriá-
ban indulnak egy Mitsubishi
L300-as típusú, összkerékhaj-
tású mikrobusszal.
– Tavaly november végén ben-
nem merült fel a gondolat, hogy
indítani kellene egy szentend-

rei csapatot a Bamako Ralin –
mondja Mozsgai Endre, a
Polgárõrség Szentendre
vezetõje. – Ezután elkezdtem
tanulmányozni a 2008-as futa-
mon indulók interneten ol-
vasható beszélgetéseit, követ-
tük a fórumbejegyzéseket, és
próbáltam megfigyelni, ho-
gyan készültek fel a versenyre
azok, akik már végigküzdötték.
Könyv is jelent meg a Ba-
makóról, ezt ugyancsak olvas-
gattuk. November elején aztán
a szervezõk közzétették a rész-
letes útitervet, amelyet a ver-
senykategóriában kötelezõ lesz
követnünk. A mérkõzés pont-
gyûjtésre megy, a szervezõk
minden reggel 7-kor eligazítást
tartanak, és feladatlapot osz-
tanak a versenyzõknek, ame-
lyet aznap este 10-ig, vagy
legkésõbb a következõ feladat-
lap kézhez kapása elõtt kell
leadnunk. Ennek értelmében a
megadott koordináták alapján
ismeretterjesztõ kérdésekre kell
válaszolnunk, valamint geo-
caching (kincskeresõ) felada-
tokat kell megoldanunk,
közben pedig jótékonykodni is
fogunk az útba esõ falvak
némelyikében.
A szentendreiek csapatát erõ-
síti még Svigelj Sándor szent-
endrei polgárõr, valamint
Szabó Tamás, a Polgárõrség
Szentendre tiszteletbeli tagja.
Õk hárman „költöznek“ egy
autóba, hogy január 17-tõl
tizenöt nap alatt Budapestrõl
Szlovénián, Olaszországon,
Franciaországon, majd Marok-
kón át Mauritániába, onnan

pedig Mali fõvárosába, Bama-
kóba jussanak. A teljes táv
körülbelül 8 700 kilométer,
ebbõl legalább 3000 km a
Szaharán át vezet. A verseny
mezõnyét egyébként 212
személygépkocsi, 5 kamion, 3
busz és 31 motor alkotja. 45
országból összesen körülbelül
620 versenyzõ – köztük dél-
afrikaiak, indiaiak, kanadaiak
– vágnak neki a kalandnak, de
többségük (legalább a kéthar-
maduk) magyar. Mind a túrá-
zókat, mind a versenyzõket
két-két mentõautó kíséri. Az
autókban elhelyezett segély-
csomagok mellett egy 24 ton-
nás kamion is átvág majd a
Szaharán, megpakolva a na-
gyobb adományokkal.
Elnézve az aknákról, terroriz-
musról, rablásokról és a si-
vatag egyéb veszélyeirõl szóló
tanácsokat, az embernek 
könnyen az az érzése támad:
õrült, aki nekivág Bamakónak.
– Hogy mi hajt bennünket? A
jótékonyság mellett termé-
szetesen a kalandvágy. Nem
biztos, hogy ezen kívül valaha
látni fogom még Afrikát –
mondja Svigelj Sándor. – Sze-
retnénk ugyanakkor, ha ezzel
az akcióval nemcsak a saját
egyesületünk, hanem az egész
magyar polgárõr-szervezet
nagyobb visszhangot kapna.
Mozsgai Endre hozzáteszi: –
Bosszantó, hogy más, igazából
semmittevõ, civilnek nevezett
egyenruhás szervezetekkel
tele van a sajtó, miközben az
ország egyik legnagyobb civil
szervezete, a polgárõrség
csendben teszi a dolgát, és
alig kap érte visszajelzést,
köszönetet. Jó, ha az emberek
tudnak róla: a polgárõrség szá-
mos különbözõ karitatív tevé-
kenységet is végez. Nemcsak
hogy menhelyre szállítjuk a
hajléktalanokat, hanem az
ételosztásban, a véradásban,
és különbözõ adománygyûjtõ
akciókban, környezetvédelmi
projektekben is rendszeresen
közremûködünk.
Az út során tolerancia és csa-
patmunka szükséges: Sándor
fõz és elsõsegélyt nyújt, Endre
intézi a navigáció és a hírköz-
lés legnagyobb részét, Tamás
pedig elsõsorban az autóért

felel majd. Az indulásig azon-
ban még akad egy nagy ki-
hívás: a pénz összeszedése a
legnehezebb feladat. Mint
mondják, ahhoz, hogy ne ver-
jék magukat adósságba, még
legalább egymillió forint kel-
lene. Az elsõ néhány napi és a
célban lévõ szállást már le-
foglalták, a mûholdas helyzet-
meghatározó berendezést, az
úti- és tábori felszerelést már
megvették, és megerõsítették
az autó rugóit, de jól jönne
még néhány támogató. 
Mozsgai Endre optimista, és
bízik benne, hogy sokan meg-
látják a versenyben a jószol-
gálati célt. – Január 16-án,
péntek délután a támogatók-
tól és a várostól Szentendre Fõ
terén búcsúzunk. Másnap,
január 17-én reggel 9-kor
indítják a szervezõk a rajtot a
Hõsök terérõl. A visszaútra is
idõt kell hagyni, így körülbelül
február közepére jutunk majd
haza. Az eseményekre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

Bokor Tamás

Köszönjük!

A szentendrei polgárõr csapat
eddig jelentkezett szponzorai:
Országos Polgárõr Szövetség,
Metabond Kft., E-Banc Trade,
Dr. Promotion, Jap-Ker Kft.,
LabusDekor, RCmodellek.hu,
Szentendre Város Önkormány-
zata, Árgus Kft., Szeusz-D
Uszodatechnika, Katalin-No-
vum Kft., Fehér László autósz-
erelõ, ECO-TAK – az elõkatal-
izátor, HAFRAC (Hungarian
Association for Responsible
Alcohol Consumption).

Az idei futam a következõ
intézményeket és jótékonysági
célokat központilag szerve-
zetten támogatja: napelemes
energiaellátás kiépítése és
napenergiával mûködõ víztisz-
tító felszerelése két mauritán
és két mali faluban; iskolaszer-
adományozás egy mauritán
iskolában Kiffa környékén,
iskolaszer-adományozás egy
bamakói iskolában; egészség-
ügyi felszerelések adományo-
zása a bamakói nyomornegyed
ingyenklinikájának; faültetés
iskolásokkal Kiffában a terjedõ
Szahara megfékezésére; a ba-
makói mozgássérült árvák tá-
mogatása kerekesszékekkel és
botokkal. 
További részletek a
www.bamako.polgarorseg.net
weboldalon olvashatók.

Jótékony „bozótharc” Budapesttõl Bamakóig
Szentendrei polgárõrök a Budapest-Bamako Ralin

„Lehet, hogy egy skorpió lesz a cipõdben. Lehet, hogy hátulról beléd rohan egy bozóttaxi, és a bankhiteles kocsi
totálkáros lesz. Lehet, hogy egész éjszaka gyalogolnod kell a Szaharában, mire segítséget találsz.” Ilyen és ehhez
hasonló „kedvcsinálók” olvashatók az idei Budapest-Bamako Rali útleírásában. A négy éve rendszeresen megren-
dezett jótékony célú „flúgos futam” kalandjait és megpróbáltatásait idén elõször egy szentendrei polgárõrcsapat
is magára vállalta.
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8 zöldpont

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

Várja az olvasók észrevételeit, témajavaslatait  

a Zöldpont rovat szerkesztõje: Kéri Ildikó 

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

Zöld ünnepeink
decemberben

1. AIDS-ellenes világnap 
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 1988-ban nyilvánította
világnappá. 
1. A békéért bebörtönzöttek
nemzetközi napja
A világ békemozgalmainak
aktivistái minden év december 
1-jén tiltakoznak az igazságtalanul
bebörtönzöttek szabadon bo-
csátásáért.
1. A magyar rádiózás napja
3. A fogyatékos emberek
nemzetközi napja 
Az ENSZ kezdeményezte, hogy fel-
hívja a figyelmet a betegség, bale-
set vagy katasztrófa következtében
fogyatékossá válók problémáira. 
6. MikulásSzent Miklós püspök
emlékére.
9. Labdarúgás világnapja 
A FIFA az ENSZ fennállásának 
50. Évfordulójáról e világnappal
szeretne megemlékezni (1995).
10. Emberi Jogok napja 
1948. december 10-én az ENSZ-
közgyûlésen elfogadták az emberi
jogokról szóló egyetemes 
nyilatkozatot. 
14. A megvilágosodás világnapja
16. A magyar kórusok napja
18. Kisebbségek napja 1995 óta
tartják e napon Magyarországon a
kormány elhatározása nyomán.
26. Szent István ünnepe
A 35-ben vértanú halált halt
keresztény diakónus a téglavetõk,
általában az építõmunkások és a
szerpapok védõszentje. 
29. Szent Tamás ünnepe

Lassan vége felé járunk
már az emberes õszi
hónapoknak, s szeren-

csénkre a tél még csak próbál-
gatja oroszlánkörmeit, de
nekünk, madarászoknak már
javában készülõdnünk kell az
embert és madarat próbáló
idõkre!
Szép hosszú õszünk volt, és
ez „elaltathatta“ éberségün-
ket, s kezdtük már azt gondo-
lni, hogy megint elmarad majd
a tél, amikor hirtelen leesett
az elsõ hó. A békák, rovarok
szinte kint rekedtek az erdõn,
a vizek mentén, és sok virá-
gos növényt is megtréfált a
huncut idõjárás. Pedig mind-
ez csak csalóka látszat, mert
bizony a természet halad a
maga megszokott útján, s

hogy mi ebbe itt-ott bele-
piszkálunk, lényegében „nem
sok vizet zavar“. Elvonultak a
költözõ madarak, érkeztek és
érkeznek továbbra is a téli
vendégek és az állandóak, a
leghûségesebb társaink élik
megszokott életüket.
Idén, talán a legszebb példa
minderre a darvak vonulása
volt. Menetrend szerint gyü-
lekeztek szeptemberben Hor-
tobágyon, és nõtt a számuk
úgy 60-80 ezerre. Aki vette a
fáradságot, és október máso-
dik felében rászánt egy hajnalt
vagy délutánt a táplálkozási,
illetve éjszakázó helyükre való
„behúzásuk“ megfigyelésére,
felejthetetlen élményben le-
hetet része… Valami atavisz-
tikus érzés vesz erõt ilyenkor
az emberen, legszívesebben
beleolvadna a végeláthatat-
lan pusztába, felolvadna a
naplementébe, s ahogy meg-
igézetten álldogál a látvány
hatása alatt, érzi, hogy lúd-
bõrözik a háta, repes a szíve,
és legszívesebben keblére
ölelné az egész világot. Tíz-
ezrével repülnek át alacsonyan
ilyenkor az ember feje felett a
V betûs vagy zsinórban húzó,
az egész látóhatárt bené-
pesítõ daru csapatok.
Akárhogyan is van, a tél kö-
zeledik, és bizony nem ül-
hetünk ölbe tett kézzel, ha
segíteni akarunk a madara-
inkon. Ki kell tisztítani a
mesterséges fészekodvakat,
az újakat ki kell helyezni, fel
kell újítani a madáretetõket,
be kell szerezni a madáre-
leséget. Amint tudjuk, erre a
legjobb a napraforgó, de tula-
jdonképpen minden ener-

giadús, nedvességet magába
nem szívó, ezért nem rom-
landó és a madarak által
szívesen fogyasztott mag,
zöldség, gyümölcs, konyhai
hulladék alkalmas erre a célra.
Persze a legjobb és a legki-
adósabb is a madárkalács,
amit mindenki el tud készíteni
maga is. Be kell szerezni mar-
hafaggyút, de egyéb zsiradék
is megfelel, és felolvasztott
állapotban kell belekeverni a
fentebb említett keveréket.
Majd az egészet valami alkal-
mas dobozformába – üres
medvesajtos doboz, karton,
kinyílt fenyõtoboz vagy mû-
anyag tálca stb. – öntve, ki-
hûlve, megdermedve már tá-
lalható is az étek a kosztosok-

nak. Ne felejtsük, fontos a
rendszeresség, s ha már el-
kezdtünk etetni, a folyamatos
kitartás a tél múltáig!
És ha az ünnepeinket egy kis
erdei ünneppel, farsanggal
még szívmelengetõbbé kíván-
juk tenni, netán gyermeke-
inkkel egy igazán bensõséges
téli természetben létet sze-
retnénk szervezni, akkor az
akasztóval elõkészített „nya-
lánkságokat“ akár egy kirán-
dulás keretében is felaggat-
hatjuk valami alkalmas helyen
egy-egy egzótára, fenyõre,
tiszafára, tujára. Egy-két órán
belül egészen biztosan vál-
tozatos vendégseregben gyö-
nyörködhetünk majd.
Kívánok mindenkinek önzet-
len, bensõséges, szeretettel-
jes szép karácsonyt, örömteli
természetjárást, madarászást,
Boldog Új Évet sok-sok szép-
séges madár társaságában!

Szentendrey Géza 

Madárkarácsony

Egészség-megõrzési hét 
az Egészséges Városért Közalapítvány 
támogatásával az Izbégi Általános

Iskolában

November 17. és 21. között az iskola hétéves hagyo-
mányához híven szerveztük meg az egészség-megõrzési
hetet, melyen az iskolai és iskolán kívüli programjaink

fókuszába az egészséges életmód számos területe került, az
alsó- és a felsõ tagozaton egyaránt. A programokat körültekin-
tõen szerveztük meg, és az idei alkalommal az Egészséges
Városért Közalapítvány segítségével, támogatásával tudtuk
még színvonalasabbá tenni.
A heti program Schobert Norbert vezetésével az egész alsó
tagozat bemelegítõ gyakorlatával kezdõdött. A délelõtti
foglalkozások között szerepelt plakát- és salátakészítés, zöld-
ségszobrászat, futóverseny. Az egészséges életmódról, az
egészség megóvásának lehetõségeirõl, a mozgás fontosságáról,
arról, hogy nem mindegy, mit eszünk, mit iszunk, beszélgettek
szakemberek. A nagyobb diákok a hétfõi napon olimpiai
bajnokokkal találkozhattak: Kovács Katalin, Novák Gábor,
Horváth Gábor, a kajak-kenu, illetve a kenu sportágban kima-
gasló eredményeket elért sportolóink sugárzó egyénisége
elvarázsolta a gyerekeket. A rendszeres mozgás nem csupán
testi, hanem lelki egészségünk megóvásában is fontos szerepet
játszik. 

Kedden a Szentendrei Rendõrkapitányságról érkeztek felkért
elõadók, akik a gyerekeket veszélyeztetõ bûncselekményekrõl,
bûnmegelõzésrõl tartottak elõadást „Hogyan lesz valakibõl
bûnözõ, és hogyan válik valaki nyomozóvá?“ címmel. Szerdán
dr. Juhász Györgyi mentõorvos tanította meg a gyerekeket a
legfontosabb elsõsegély-nyújtási módokra, hogy minél több
diák tanulja meg azt, hogy mit kell tennie baleset esetén,
hogyan tud segíteni a mentõautó megérkezéséig. Ez a tudás
sokszor életet menthet.
Csütörtökön és pénteken a gyerekek számára szellemi, gyakor-
lati és ügyességi vetélkedés volt, melyen játékos feladatokkal
hívtuk fel figyelmüket környezetük megóvására, a tudatos vásár-
lásra „Föld, víz, levegõ“ címmel.
Nagy sikerrel zajlott le a lakossági egészségnap. Az izbégi fel-
nõttek és gyerekek számára szervezett lakossági szûrõvizsgála-
tokra sokan jöttek el. Egyre több ember ismeri fel, hogy a
betegségek gyógyíthatóságának és egészségük megóvásának
egyik feltétele a rendszeres orvosi ellenõrzés. Az Egészséges
Városért Közalapítvány erre teremtett lehetõséget és nyújtott
segítséget minden szentendrei lakos számára. 

Pluhár Viktória

Gyakorlat elsõsegély-nyújtásból

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

K ö z v e t í t õ i  d í j  n é l k ü l !
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AFöld klímájának megvál-
tozása a legtöbb ember
szerint olyan megállít-

hatatlan folyamat, amelyet az
egyén egyáltalán nem befolyá-
solhat. A legtöbben úgy gon-
dolják, hogy az oly sokat han-
goztatott környezettudatos
magatartás elterjedésével sem
lehetne megakadályozni a hi-
bás politikai döntések, a pro-
fitéhség és a feltörekvõ orszá-
gok pusztítóan növekvõ fo-
gyasztásának következménye-
it. A zöldek viszont már sok-
sok éve hangoztatják, hogy a
mindennapi tevékenységünk-
kel sokat javíthatnánk a hely-
zeten. Végül komolyan kellene
venni ezeket a véleményeket,
és változtatni eddigi szem-
léletünkön. Íme 18 tanács,
amelyen érdemes lenne elgon-
dolkodni, de leginkább meg-
fogadni azokat.
1. Együnk több növényi táp-
lálékot és minél kevesebb
húst! Egyes becslések szerint
az üvegházgázok közel ötöde
az állattartásból származik,
ami több, mint amennyiért a
közlekedés egésze felelõs.
2. Ültessünk fákat vagy más-
fajta növényeket! A növények
köztudottan szén-dioxidot
kötnek meg, és oxigént bo-
csátanak ki.
3. Vásároljunk az õstermelõk-
tõl, vegyünk biotermékeket!
Ezzel kiiktathatjuk a kereske-
delmi láncokat, s csökkenthet-

jük a kereskedelemmel együtt
járó energiafogyasztást, ráadá-
sul többnyire jobb minõségû
termékekhez juthatunk.
4. Ne használjunk légkondi-
cionálást! Bár a meleg nyári
napokon jól jön a hûs lakás,
inkább szereljünk fel árnyé-
kolókat, spalettákat, rolókat,
reluxákat. Régen is ezekkel
vészelték át a kánikulát. 
5. Vásároljunk energiataka-
rékos elektromos eszközöket!
Ma már az elektromos eszkö-
zökön kötelezõ feltüntetni,
hogy milyen energiafogyasz-
tási osztályba tartoznak. Ame-
lyik energiatakarékos, ha drá-
gább is kicsit, behozza az árát
az alacsonyabb fogyasztáson. 
6. Tegyük lakhelyünket ener-
giatakarékossá! Elõször is
szigeteljük a házat, cseréljük
ki az ócska nyílászárókat, ha
tehetjük, alkalmazzunk zöld-
tetõt, napelemeket, geoter-
mikus hõszivattyút. 
7. Figyeljünk a fûtésre! A la-
kást ne fûtsük, ha nem va-
gyunk otthon. A belsõ hõmér-
séklet jelentõs mértékben
megszokás kérdése, ha egy-
két fokot csökkentünk (pél-
dául 24-rõl 22 Celsius fokra),
azzal nem rontunk a kom-
fortérzetünkön, viszont sok
energiát takaríthatunk meg.
8. Igyekezzünk hozzájárulni a
hulladék újrafelhasználáshoz!
A hulladék valamikor hasznos
terméknek készült, s energiát

fordítottak az elõállítására. Ha
sikerül visszaforgatni, azzal
jelentõs mennyiségû energiát
lehet megtakarítani, és kör-
nyezetszennyezést lehet el-
kerülni. Ezért gyûjtsük össze a
papírt, fémet, mûanyagot, és
vigyük el a szelektív hulladék-
gyûjtõ pontokra!
9. Minimalizáljuk a hulladék-
termelést! Inkább nagyobb
csomagokat vásároljunk, hogy
a csomagolóanyag fajlagosan
kevesebb legyen! Használjunk
utántöltõ csomagokat a ká-
vétól a mosogatószerig! Ami-
lyen csomagolóanyagnak csak
lehet, gondoskodjunk a 
visszaváltásáról. Használjunk
textil bevásárlótáskát, és ne
fogadjunk el mûanyag zacs-
kókat az áruházaktól!
10. Autózzunk keveset, hasz-
náljuk a tömegközlekedést! A
személyautó a szabad helyvál-
toztatás, így a szabadság fon-
tos eszköze. Jó, ha van, de ne
éljünk vissza vele! Lehetõleg
ne egyedül autózzunk, szer-
vezzük meg, ha lehet, hogy
többen egy autóval járjunk
munkába. Jobb egy autóban
négyen együtt, mint négyben
külön-külön egyedül.
11. Ne hanyagoljuk el a ko-
csinkat! A rendszeres karban-
tartás kisebb üzemanyag-
fogyasztáshoz, biztonságo-
sabb mûködéshez és kisebb
zajterheléshez vezet. A jól kar-
bantartott autó sokkal keve-

sebb szén-dioxidot bocsát ki,
mint az elhanyagolt.
12. Jól válasszunk autót! Az
autógyártók mindent meg-
tesznek, hogy lenyomják a
kocsik fajlagos fogyasztását.
A két-három tonnás terepjárók
megmozgatásához azonban
sok energia kell, ami nagy
szennyezõanyag-kibocsátás-
sal jár. Vegyünk inkább ta-
karékosabb vagy kifejezetten
környezetbarát (például hib-
rid meghajtású) kocsit, ha
nincs gyakorlati szükségünk a
monstrumokra. 
13. Csináljunk gyalognapot!
Egy héten egyszer hagyjuk ott-
hon az autónkat, gyalogol-
junk, használjuk a tömeg-
közlekedést vagy kerékpárt.
14. A repülés környezet-
szennyezõ, ha választhatunk,
utazzunk inkább vonattal! A
repülési iparág hatalmas mér-
tékben növekszik. Ráadásul a
repülõgépek a szennyezõ
anyagot a légkör magasabb
részén bocsátják ki, ami még
inkább hozzájárul az üveg-
házhatás kialakulásához.
15. Nyaraljunk itthon!  Ha
külföldön szoktunk nyaralni,
legalább háromévente iktas-
sunk be egy hazai szabadsá-
got is. Sok szép felfedezni való
vidéke van Magyarországnak,

s a rövidebb utazás kisebb
környezetszennyezéssel jár. 
16. Használjunk korszerû kom-
munikációs eszközöket! Az in-
ternet elterjedése jelentõsen
megnövelte az emberiség
energiafogyasztását. Ugyan-
akkor lehetõvé tette az ener-
giatakarékos kommunikációs
megoldásokat. Az üzleti utak
helyett a videotelefonálás és
a videokonferenciák sokkal
hatékonyabbak lehetnek,
kisebb költséggel, s fõleg
kisebb szennyezéssel járnak. 
17. Ne vegyünk meg dolgokat
csak azért, mert megtehetjük!
Az állandó fogyasztás együtt
jár a kényszerû pazarlással.
Sok olyan dolgot is megve-
szünk, amire tulajdonképpen
nincs is szükségünk. Lépjünk
ki ebbõl az ördögi körbõl, és
fogyasszunk ésszerûen!
18. Hallassuk a hangunkat! A
környezetszennyezés mára az
egyik legfontosabb vitatémá-
jává vált az emberiségnek.
Hallassuk a hangunkat, s igye-
kezzük meggyõzni embertár-
sainkat a szemléletváltás
fontosságáról, hogy legalább
minimális önkorlátozással já-
ruljanak hozzá az élhetõ világ
fenntartásához.

Kéri Ildikó

VÁROSHÁZA ÉTTEREM SÖRÖZÕ  
Szentendre, Rákóczi F. utca 1.
tel.: 26/505-755, 505-756,
30/959-0509

info@varoshaza-etterem.hu,
www.varoshaza-etterem.hu, 
Nyitva: 11-22 óráig

Engedje át 
a fõzés terhét

szakácsainknak
– rendelje meg

az ünnepi
ételeket – 

díjtalan 
házhoz szállítás!

Karácsonyi ünnepi menü

- Dunai halászlé 800 Ft/adag
- Gesztenyével töltött egész pulyka 2300 Ft/kg
- Aszalt szilvával, gesztenyével töltött pulykamell 
sült zöldségekkel és gyümölccsel, 
burgonyakrokettel 1500 Ft/adag

- Rántott ponty
majonézes burgonyával 950 Ft/adag

Szilveszteri menü

- Korhelyleves 550 Ft
- Kocsonya 600 Ft
- Lencsefõzelék feltéttel 700 Ft
- Lencsefõzelék feltét nélkül 550 Ft
- Malacsült, hagymás tört burgonyával, 
pezsgõs káposztával, 
egész vagy darabolt 2600 Ft/kg
adagban 1700 Ft/adag

Energia és klímaváltozás
A fenti címmel tartott szemináriumot a Norvég
Királyság Budapesti Nagykövetsége novemberben
Szentendrén, a Regionális Környezetvédelmi Köz-
ponttal és a Hungarian Business Leaders Forum-mal
együttmûködve. A kormányzati és az üzleti szférából
érkezett elõadók témája a CO2 kibocsátás csökken-
tésének technikái és hatásai voltak. 

Az eseményt megnyitó Siri Ellen Sletner norvég nagykövet 
asszony elmondta, hogy hazája már 1991-ben adót vetett ki
a CO2 kibocsátásra, és azóta is folyamatosan új klímavédel-
mi technikákat vezet be. Norvégia saját programjának tel-
jesítése esetén 2030-ra CO2 semleges országként fog mûköd-
ni. Ez azt jelenti, hogy Norvégia a világ összesített egyen-
legét fogja csökkenteni olyan mértékben, hogy a kettõ kom-
binációja megegyezzen a saját határain belül kibocsátott
mennyiséggel. 
Katona Kálmán, a Magyar Országgyûlés Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke többek között a Jövõ Nemzedékek
Ombudsmana intézményének megteremtését emelte ki, és
megemlítette, hogy országunk a közelmúltban képes volt
kibocsátását csökkenteni. Dr. Poós Miklós (fõosztályvezetõ,
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium), és Dr.
Faragó Tibor (fõosztályvezetõ, Stratégiai Fõosztály,
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) ismertették
azokat a potenciális gazdasági szférákat, ahol további ener-
giatakarékossági fejlõdés érhetõ el, illetve beszámoltak
azokról a nehézségekrõl, amelyek a 2009-ben Koppen-
hágában aláírandó globális klímaváltozási együttmûködés-
rõl szóló dokumentum megszületését övezik.

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

SYLVIA
SOUVENIR

Karácsonyi vásár 
20-30-40%-os 

kedvezménnyel!

Minden kedves régi 
és új vásárlóinknak,

békés ünnepeket,
boldog új évet 

kívánunk!

Szentendre, 
Dumtsa Jenõ u. 15.

Tel.: 26/500-440
Nyitva: H-Vas. 10-18 óráig

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

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 lengéscsillapító-

mérés
• Mûszeres futómûbeállítás
• Gumiszerelés
• Klímatöltés, -tisztítás

Új szolgáltatás: gépjármûvek
mûszaki vizsgáztatása helyben!

Asztalos-Asztalos-
munkák munkák 

a Tomosztól!a Tomosztól!

Tervezéstõl a szerelésig
segítünk egyedi bútorai

megvalósításában.
Lépcsõ, ajtó, ablak, 

konyha-, szoba-, fürdõ-
szoba-, irodabútor,  
beépített szekrény.

Tel.: 20/979-1161
www.tomosz.hu

Tomosz, hogy jó fába vágja
fejszéjét!

Az Erdei Iskola Alapítvány
pályázatot hirdet

amelyen TE is indulhatsz, ha
12-18 éves diák vagy, Szentendrén vagy a környezõ 

12 település valamelyikén laksz, szereted lakóhelyedet és
környezetét, és szeretnéd megtudni, hogyan tehetsz érte.

Mit kell tenned?
Az Erdei Iskola Alapítvány 2-5 fõs kiscsoportok pályamunkáit
várja. Beszélj a barátaiddal, osztálytársaiddal, ismerõseid-
del, és közösen nézzetek körül lakóhelyetek, iskolátok tágabb
környezetében, térképezzétek fel, mi az, ami tetszik, amit
megmutatnál barátaidnak, és mi az körülöttetek, ami károsít-
ja a környezetet. Írjátok le, amit tapasztaltok, fényképez-
zétek le, vegyétek digitális kamerára, esetleg rajzoljátok le,
amit szépnek találtatok, vagy ami szúrja a szemeteket. Az
összegyûjtött információból, tapasztalatokból belátásotok
szerint készítsetek bemutatóanyagot, amelynek formája és
technikája is csak tõletek függ, de fontos, hogy tükrözze a
véleményeteket!

Meddig és hol kell leadnod a pályamunkát?
A pályamunka beadási határideje 2009. január 30. A pálya-
munkákat a Napórásház 2000 Szentendre, Halász u. 1. címére
küldhetitek postai úton, vagy ugyanitt leadhatjátok szemé-
lyesen is.

Mi lesz a folytatás?
• A pályamunkákból összeállítjuk közösen a kistérség öröm-
bánat térképét, melyet szeretnénk nyomtatásban is megje-
lentetni;
• A bánathelyek közül mindenki választ egyet, melyet öröm-
mé tud változtatni. Közösen elemezzük és megfogalmazzuk
a problémákat, egyhetes nyári tábor keretében keressük az
okokat és a megoldásokat;
• A problémák megoldása után végül az így jobbá tett
helyszín megõrzésének lehetõségét is megkeressük.

Hol/kitõl érdeklõdhetsz a részletekrõl?
Személyesen a Napórásházban: 2000 Szentendre, Halász u. 1.
www.naporashaz.hu • telefonon: 26/300 089, 
e-mailben: naporashaz@naporashaz.hu, 
iskoládban a környezeti neveléssel foglalkozó tanáraidtól
vagy osztályfõnöködtõl.

Újból Kiváló Együttes lett a
Szentendre Táncegyüttes

November 29. izgalmas napja volt a
Szentendre Táncegyüttesnek. A Nép-
táncosok Országos Bemutatószínpada
versenysorozatának a Hagyományok
Háza adott otthont ezen a hétvégén.

Kétévente minden magára valamit adó amatõr
együttesnek minõsítésen kell részt vennie, ahol
szakmai zsûri elõtt mutatják be tudásukat. Négy
minõsítõ fokozat valamelyikét lehet elnyerni a
kapott pontszámok alapján. A legmagasabb
Kiváló Együttes cím 130 ponttól jár, az elérhetõ
maximum 150 pont, hiszen öt szakember zsûriz.
2006-ban az együttes már megkapta a Kiváló
Együttes címet 138 ponttal, ezzel az ország
nyolcadik legtöbb pontot elért együttese lett.
Az idei év még jobban sikerült, mert 146 pon-
tot értek el, a zsûri mindössze fél ponttal
értékelte kevesebbre a szentendreiek produk-
cióját az elsõ helyen végzett Nyírség Tánc-
együttesétõl. Aznap este, az eredmények
ismeretében nagyon boldog, felszabadult másik
mûsort is elõadtak Budapesten, a Vasas Szék-
házban a „Két együttes egy színpadon“ soro-
zatban.

Az együttes nem pihenhet a megérdemelt siker
után, hiszen idén ünnepli megalakulásának 25.
évfordulóját. December 19-én, pénteken 19
órakor és 20-án, szombaton 18 órakor két
mûsort is láthatunk tõlük a Pest Megyei Könyv-
tár színháztermében. Ezekben szerepelnek a
nagyon ügyes, szinte a felnõttek elhivatott-
ságával és szorgalmával dolgozó gyermekcso-
portok, és nagy örömünkre a régi táncosok is
visszatérnek, ízelítõt adva a kezdeti évekbõl.
Szívbõl gratulálunk a táncosoknak és veze-
tõiknek, további munkájukhoz sok sikert kíván-
va, és reméljük, hogy a korábbi évekhez hason-
lóan zsúfolásig megtelik majd a színházterem.
Az együttes várja a két ünnepi mûsorára mind-
azokat, akik a korábbi években is figyelemmel
kísérték fellépéseiket, és a néptáncot, népzenét
kedvelõ nézõket.                                          

G.
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Kitüntették dr. Pázmány Annamáriát
Hippokratész Emlékérmet kapott az igazgató-fõorvos

Tizennyolc felterjesztett közül hárman kapták meg idén a Magyar Orvosi Kamara
(MOK) Hippokratész Emlékérmét, amelyet a kamara tagsága és testületei érdekében
végzett, a szervezet társadalmi megbecsültségét növelõ tevékenyég elismeréséül
adományoznak évente egyszer, általában két-három orvosnak. A november 27-i díja-
zottak között volt dr. Pázmány Annamária is. Az átadó ünnepség az ELTE Kémiai
Karának nagytermében volt, ahol az utóbbi években – immár hagyományosan –
megrendezik a MOK évenkénti országos küldöttgyûlését.

– Váratlanul ért a nagy tisztesség és köszönöm azoknak, akik erre
érdemesnek találtak. Meggyõzõdésem, hogy az a mindennapi munka,
amelyet most – az egészségügy véletlennek nem nevezhetõ szétverése
közben – csak azért is áldozatvállalással végzünk, a legfontosabb dol-
gok egyike azok közül, amelyeket egy megmaradásáért küzdõ – lét-
számban, testben, lélekben fogyásra ítélt – nemzetért cselekedhetünk.
A magam hozzájárulásával is szeretném a depresszióra hajló kollégákat
arról meggyõzni, hogy a Magyar Orvosi Kamara mögé felsorakozva igen-
is lehet esélyük a rombolás megállítására! – fogalmazott Szentendre
Egészségügyi Intézményeinek igazgató-fõorvosa.
A kitüntetett – mint alapító tag – az egyesületi kamara létrejötte óta
folyamatosan végez vezetõségi munkát a Magyar Orvosi Kamara

legkülönbözõbb szintjein egy idõben: elõször kamarai titkár, ezt követõen pedig 12 éven át
területi alelnök, majd elnök. Másfél évtized alatt 428 kamarai és továbbképzõ rendezvény
szervezésének részese. Igazi közösség- és intézményszervezõ. Az Országos Kamara Járóbeteg
Csoportjának titkára, a Szabaduló Szakorvos címû lap felelõs szerkesztõje, a Poliklinika címû lap
szerkesztõbizottsági elnöke. Már ezt megelõzõen helyi orvos-szakszervezetet hozott létre,
Szentendre városát õ vitte be az Egészséges Városért nagy nemzetközi alapítványba. Helyi
egészségügyi bizottsági elnök, majd a Szakorvosi Rendelõintézet – többek között 13 új szakren-
deléssel fémjelzett – újjászületésének kiharcolója. Közben a drogellenes küzdelem terén szakírói
és területi kamarai vezetõi minõségében gyakorlati munkát is végez, ezzel is a magyar tár-
sadalom egy nagy gondját célozván meg.
Mint azt kollégái írják: személyében olyan orvost és olyan csapatembert tisztelnek, aki szakmai
és emberi elhivatottságával, megalkuvás nélküli küzdeni tudásával, alkotókészségével, fárad-
hatatlanságával és szívósságával nem csupán a térség betegeit szolgálta, hanem ezenközben a
Magyar Orvosi Kamara irigylésre méltó és minden más közösség számára példaként szolgáló helyi
szervezetét alakította ki. Olvasóink nevében gratulálunk az elismeréshez!

- bt -

Élmény az örökségbõl
2008 tavaszán kezdõdött meg a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum történetének leg-
jelentõsebb fejlesztése, mely a Skanzen Örök-
ség Program elnevezést kapta. A több mint két-
milliárd forintos projekt nemcsak egy további
tájegység, az Észak-Magyarországi falu fel-
építését tûzte ki célul, hanem egy új bejárati

épület és a látogatók közlekedését elõsegítõ skanzenvasút
megépítését is. Mindezek mellett a néprajzi látványtár bõ-
vítésével interaktív, ún. Nyitott Muzeologiai Mûhely is létesül.
A nagyszabású fejlesztések indokolták azt a reprezentatív
közvélemény-kutatást, amelynek eredményeit egy sajtótájékoz-
tató keretében a múlt héten tették közzé. A GfK Hungária
Piackutató Intézet 2008 októberében folytatott országos vizs-
gálata a következõ kérdésekre keresett választ: „Kik is valójában
a skanzen látogatói?“, „Mi a véleményük az intézményrõl?“,
„Milyen réteg, melyik korosztály között a legnépszerûbb a
skanzen?“. A válaszok rendkívül érdekes eredményeket adtak.
Összességében elmondható, hogy a szabadtéri múzeumok
Magyarszágon a szabadidejüket legaktívabban kihasználók
figyelmét nyerték el. A skanzenek legismertebb képviselõje
egyértelmûen a szentendrei, amely fennállása óta mintegy
tízmillió látogatót fogadott. A szentendrei skanzen ismertsége
és látogatottsága nemzetközi viszonylatban is átlag feletti.
Akik a skanzent felkeresik, azok egyidejûleg keresnek turisztikai
és kulturális élményt. Itt ugyanis a szabadban találnak szórakoz-
tató, érdekes, okos programokat. A felmérésekbõl kiderült,
hogy a magyarok mintegy 40 százaléka szabadideje eltöltéséhez
egyáltalán nem választ sem kulturális, sem turisztikai célpon-
tot. A rokoni, a baráti kör meglátogatásán és a bevásárlóköz-
pontok felkeresésén kívül szinte soha nem mozdul ki otthonról.
A jellegzetes skanzen-látogató ennek a passzív prototípusnak
az ellentétét testesíti meg. Azok, akik a skanzeneket keresik fel
szívesen szabadidejükben, gyakori múzeum-, színház- és kon-
certlátogatók, egyben kirándulók is. Általánosságban elmond-
ható, hogy a programokon családi- vagy baráti körben vesznek
részt.
Azok közül, akik már jártak a szentendrei skanzenban, 38 száza-
lékuk visszatérõ látogató. A visszatérés motívációja maga a
hely, az itt eltöltött idõ öröme és a megtapasztalt újdonságok.
A felmérésben megvizsgálták a személyes benyomásokat is.
Olyan különbözõ vélemények hangzottak el, mint „minden
korosztály számára élvezhetõ program a szabad levegõn“, „park
és múzeum egyben“, „ideális családi program“, „oktatás,
ismeretterjesztés céljára kiváló“, amelyek azt mutatják, hogy a
látogatók számára a skanzen a kulturális tapasztalatok családi,
közösségi, élményszerû megszerzésének helye.
A közvélemény-kutatás arra is választ keresett, mi az, amibõl
több kellene itt. A látogatók 48 százaléka semmit sem hiányol
a múzeumból: „Jó, ahogy van“. Az ifjú családos és az átlagos-
nál magasabb jövedelmû fiatal látogatók között azonban van-
nak olyanok, akik „több látnivalót“, egyéb „szolgáltatásokat“,
illetve „könnyebb megközelíthetõséget, parkolási lehetõséget“
szeretne.
A jelenlegi fejlesztések sok tekintetben elébe mennek ezeknek
az igényeknek.

Rappai Zsuzsa

FFeennyyõõvváássáárr

A Szentendrei Nõi Szalon
Egyesület jótékonysági vá-
sárt rendez december 13-
14-én a Dumtsa Jenõ ut-
cában, a Charlotte üzlet mel-
lett. Információ: kurdicseri-
ka@t-online.hu 

A Szentendrei Nõi Szalon
Egyesület tagjai
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Karácsonyi 

kerámia-

vásár

dec. 13-23-ig

www.mikeramia.hu

Szentendre,
Bükköspart 40.

Telefon: 
30/370-7815
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MMOOZZII

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

December 12. péntek
18.15 LEVÉL AMERIKÁBA - színes
bolgár-holland-magyar filmdráma,
2000 rendezte: Iglika Triffonova
20.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József

December 13. szombat
14.30 WALL-E - színes magyarul
beszélõ amerikai animációs film, 95
perc, 2008 rendezte: Andrew
Stanton
16.30 MÁZLI - színes magyar-
német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
18.15 KALANDOROK - színes ma-
gyar vígjáték, 108 perc, 2007 (12)
rendezte: Paczolay Béla
Legjobb magyar elsõfilm, 2008
20.15 MAMMA MIA - színes ma-
gyarul beszélõ angol-amerikai zenés
vígjáték, 109 perc, 2008 (12)
rendezte: Phyllida Lloyd

December 14. vasárnap
14.30 ÁLLATI SZERELMEK -  színes
feliratos francia dokumentumfilm,
85 perc, 2007
rendezte: Laurent Charbonnier
16.15 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
18.15 MÁZLI - színes magyar-
német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás
20.15 TRÓPUSI VIHAR -  színes
magyarul beszélõ amerikai vígjáték,
105 perc, 2008 (16) rendezte: Ben
Stiller

December 15. hétfõ
17.30 ESZTER HAGYATÉKA - színes
magyar filmdráma, 90 perc, 2008
(12) rendezte: Sipos József
18.15 BAB' AZIZ - A SIVATAG
HERCEGE - színes feliratos francia-
német-iráni-angol-tunéziai-magyar 
filmdráma, 95 perc, 2005
rendezte: Nacer Khemir

20.15 MÁZLI - színes magyar-
német vígjáték, 88 perc, 2008 (12)
rendezte: Keményffy Tamás

December 16. kedd
18.15 PARA - színes magyarul
beszélõ magyar vígjáték, 87 perc,
2008 (16) rendezte: Fazakas Péter
20.15 TRÓPUSI VIHAR -  színes
magyarul beszélõ amerikai vígjáték,
105 perc, 2008 (16) rendezte: Ben
Stiller

December 17. szerda
18.15 ÁLLATI SZERELMEK - színes
feliratos francia dokumentumfilm,
85 perc, 2007 rendezte: Laurent
Charbonnier
20.15 A SÖTÉT LOVAG - színes
amerikai akciófilm, 2008 (16)
rendezte: Christopher Nolan

EELLÕÕAADDÁÁSS

SZENTENDREI PETÕFI    
KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYÕRZÕ 
EGYESÜLET
Stéger köz 3.

December 12. péntek, 18 óra
MÁGUS PAPOK VIII.
Kiss Mao-Tun István elõadása

December 19. péntek, 18 óra
A FILIBILI NÉPDALKÖR
KARÁCSONYI ÜNNEPI MÛSORA
Vendégváró: Jolanda Willendse

Mikulásra
várva

Néhány hete jelent meg la-
punkban Bubla János fiákeres,
a város ismert alakjának ked-
ves felhívása a szülõkhöz,
hogy keressék meg õt a
Mikulás-ünnep részletei miatt.
Amelyek titkosak. Bár felnõtt
fiam miatt – sajnos – már nem
vagyok érintett, a felhívás
kíváncsivá tett, mi is lesz ez a
Fõ téri ünnep. December ha-
todika délutánján végre meg-
tudtam. 
Mikulás napján a kisgyerekes
családokkal teli téren igazi
örömünnep részese lehettem.
Ennyi izgatott, boldog aprósá-
got már régen láttam, amint
szüleik kezét fogva, vagy vál-
lukon ülve a Mikulást várták.
Pontosabban Szent Miklóst.
Ugyanis ez az új kezdeménye-
zés, amely élõvé, népszerûvé
kívánja tenni ezt a jeles napot,
a püspökruhás szentet állítot-
ta a középpontjába. Szent

Miklós napjának megünnep-
lése régi európai szokás, az
advent elsõ ünnepi eseménye.
A negyedik században élt nép-
szerû myrai szent ezen a napon
halt meg, s így vált december
hatodika az emléknapjává. 
A legendák számos, a gyerme-
kekkel kapcsolatos jótéteményt
kapcsolnak Szent Miklós nevé-
hez: püspökként ajándékot osz-
tott a rászorultaknak és a gye-
rekeknek. Ez a hagyomány nap-
jainkig él tovább, a zsákjában
elrejtett ajándékokra áhítoznak
manapság is a gyermekek.
Szentendre Fõ terére Kertész
József személyében jött el a
püspökszent 2008 Mikulás
napján. A csodavárás szép pil-
lanatait élhettük meg együtt
a téren. 
A püspöksüveges-pásztorbo-

tos, szakállas jótevõ megér-
kezéséig a Szentendrei Gitár-
zenekar hangulatos zenéje, és
a zeneiskolások által elõadott
Mikulás-dalok hangzottak el.
Miután a várva-várt Szent
Miklós köszöntötte az õt rög-
vest körülvevõ gyerekeket, a
csillogó tekintetû pöttömök
kis ajándékokat is kaptak tõle.
Ezután a családokkal együtt a
téren nemrég felállított betle-
hemi jászolhoz vonult, ahol
elmesélte a kicsiknek a Gyer-
mek születésének történetét.
Majd következett a nagy ese-
mény: a hatalmas kosárból
elõkerülõ, névre szóló ajándé-
kok szétosztása. A kicsik bol-
dogságát lehetetlenség lenne
leírni. 
Jó lenne, ha ebbõl a Fõ téri
Mikulás-ünnepbõl, amelyet a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
és a Szentendrei Református
Gimnáziumért és Kollégiumért
Egyesület is támogatott, ha-
gyomány teremtõdne. Minél
több ilyen lélekmelengetõ él-
ményre lenne szüksége fruszt-
rált korunk gyermekeinek. 

Rappai Zsuzsa

A Rotary Club Szentendre adománygyûjtése
Elkezdõdött az adventi vásár a Fõ téren és a Dumtsa Jenõ utcában.
Nemcsak kedves és szép ajándékokat vehetünk itt szeretteinknek,
de a szeretet ünnepe alkalmával adakozhatunk is a rászorulók-
nak. Hiszen advent elsõ vasárnapjától várja a látogatókat a
Rotary Club Szentendre pavilonja a Képtár elõtt, a Fõ téren.
Immár hagyományosan forralt bort és hagymával megszórt zsíros
kenyeret kínálnak ebben az évben is a rotarysták. A nagy befõttes
üvegben összegyûlt adományokat most is jótékony célra költik.
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola részére vásárolnak egy jó minõségû
pianínót, amire az iskolának évek óta nagy szüksége van. Az
esetlegesen fennmaradó összeget az ez évi nagy projektre, a
gyermekétkeztetés támogatására, vagyis különféle konyhai
eszközök vásárlására kívánják fordítani.                                               R. Zs.

„Népek Karácsonya“
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt, iskolá-
ba készülõ leendõ elsõseiket is az Izbégi
Általános Iskolába december 12-én, pénteken
17 órára a „Népek Karácsonya“ rendezvényre.
Támogatók: Zambó Péter, Izbégi Gyermekekért
Alapítvány.

Nyugdíjas karácsonyi
ünnepség

A Dunakanyar Nõszirom Egyesület szeretettel
vár mindenkit az ötödször megrendezésre
kerülõ nyugdíjas karácsonyi ünnepségére de-
cember 19-én, pénteken 16-tól 19 óráig a
Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti napközikony-
hába. A rendezvényen való részvétel ingyenes.
A rendezvény fõvédnöke Szabó Imre környe-
zetvédelmi miniszter.

Idõpontváltozás!
A Misztérium a Szent Születésrõl címû betle-
hemes játék elõadása a kõhegyi menedékház
elõtti réten december 27-én szombaton, 13
órakor lesz (a meghirdetett 16 óra helyett).

Kézmûves délelõtt
Szeretettel várjuk a gyerekeket a Pest Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtárába december 13-
án, szombaton 10-13 óráig.

Szilveszteri Bál

Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak december 31-én,

19-tõl hajnali 4 óráig
a Helyõrségi Klubba 
(Dózsa Gy. út 8.)

Zene: Dalmadi-Magyar Duó
Vacsora 20.30-tól 21.30-ig

21.30-kor: Honvéd 
Mûvészegyüttes mûsora

Belépõ a 4 fogásos 
vacsorával: 6000 Ft/fõ

Belépõk kizárólag 
elõvételben kaphatók
december 20-ig a klub

irodájában és a büfében

Telefon: 
(26) 312-822, 505-042

AKNAY JÁNOS ANGYALAI

Szeretettel
várnak min-
den érdek-
lõdõt az Új
M û v é s z
Étterembe
(Dumtsa J.
utca), Ak-
nay János
Munkácsy-díjas festõmûvész
kiállítására, mely december 6-
tól január 6-ig látogatható.



AADDÁÁSSVVÉÉTTEELL

Eladó kifogástalan állapotú recep-
ciós pult (ívelt, cseresznyeszínû,
üvegborítású), 110 cm magas, 320
cm széles, 120 cm mély. Érdeklõd-
ni munkaidõben. Tel. (26) 312-
657.

ÁÁLLLLÁÁSS

„Az Év Ingatlanosa“ Duna
House szentendrei és csillag-
hegyi irodájába keres érté-
kesítési tapasztalattal ren-
delkezõ, vállalkozói szem-
léletû értékesítõket. Tel. 06-
3 0 - 6 1 9 - 5 6 5 0 ,
banati.andras@dh.hu.

Étkezde gyakorlott fiatal pultos
hölgyet és házias fõzõ asszonyt
keres. Tel. 06-30-922-8189.

Ékszerboltba eladót keresünk.
Tel. 06-30-949-9169, 17 óra
után.

Magánszemély keres fiatal, fekvõ-
beteg fiú otthoni ápolásához
segítséget Szentendre középsõ
részén a 11-es fõúttól kb. 600
méterre, kedd-csütörtök-szom-
bat-vasárnap napokon a délutáni
órákban. Tel. 06-30-919-3218.

Szentendrei középiskola 6 órás
takarítót keres délutáni munkára.
Tel. (26) 302-595.

ÁÁLLLLÁÁSSTT  KKEERREESS

40-es hölgy, takarítást, idõsek
gondozását, házvezetõnõi állást
keres. Sürgõs! Tel. 06-20-496-
3739.

Takarítást vállalok. Tel. (26) 301-
856.

Friss nyugdíjas nõ munkát keres.
Tel. 06-20-279-9230.

SSZZÉÉPPSSÉÉGG,,  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Kozmetikai ajándékutalványok
karácsonyra, aromaterápia-akció,
kedvezményes infraszauna bér-
letek! Gigi oxigénkrémek decem-
berben 25% kedvezménnyel!
Részletek honlapunkon www.ata-
lakitunk.hu. Tel. (26) 301-364.

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS

Kétszobás lakás kiadó Szent-
endrén, a Püspökmajor-lakóte-
lepen. Tel. 06-20-351-0960, 06-
1-258-0710 (este).

Szentendrén 40 nm-es garzon,
alacsony rezsivel kiadó. Tel. 06-
30-530-9015.

Belvárosi kertes ház szuterénjében
kialakított 92 nm-es lakás hosszú
távra kiadó. Konyha, étkezõ, két
hálószoba, zuhanyzó, külön mos-
dó található a lakásban. Ár: 70
ezer Ft/hó+rezsi. Tel: 06-30-551-
1543.

Szentendre belvárosában igényes
családi ház garázzsal, terasszal,
pici kerttel kiadó. Tel. 06-20-923-
7427.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-
es bútorozatlan lakás kiadó. Tel.
06-70-211-5908.

Szoba kiadó hölgynek, párnak. Tel.
06-30-949-6456.

Kiadó Szentendrén, forgalmas he-
lyen, új építésû lakás, akár irodá-
nak is alkalmas. Somogyi: Tel. 06-
20-398-5592.

Külön lakrész kiadó. Tel. (26) 301-
080.

Rózsa közi, 2 és fél szobás, táv-
fûtéses, vízórás lakás garázzsal
hosszabb távra, bútorozatlanul
kiadó. (Szükség esetén bútor
megoldható.) 70 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-70-314-8100.

LLAAKKÁÁSS,,  IINNGGAATTLLAANN

Leányfalun 60 nm-es társasházi
lakás kis kerttel, alacsony rezsivel
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.
06-70-209-5587.

Szentendrén, Pismányban 1108
nm, 10% beépíthetõség szabályos
telek eladó 19,9 millió Ft-ért. Gáz
van, víz, villany az utcában. Tel.
06-30-331-8393.

Szentendrén, családi házban 80
nm-es felújított tetõtéri, külön-
bejáratú lakás kertrésszel 15,9
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30-
454-4431.

Eladó Püspökmajor-lakótelepen 2.
emeleti, 55 nm-es, 2 szobás lakás.
Tel. 06-30-233-5531.

Matematika-fizika korrepetálás,
vizsgára felkészítés eredmény-
centrikus módszerrel. Tel. 06-30-
330-0554.

OOKKTTAATTÁÁSS

Matematika-fizika korrepetálás,
vizsgára felkészítés eredménycen-
trikus módszerrel. Tel. 06-30-330-
0554.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

Kõmûves- és mindennemû fa-
munkák végzését vállaljuk. Tel.
06-30-311-9231.

Felni- (alumínium, lemez), gumi-,
kipufogó-, szélvédõ javítás Szent-
endre, Elõd utca 2. Tel. 06-20-
398-5592.

Bútor- és egyéb szállítás, be-és
kirakodás, csomagolás, költöz-
tetés 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.

Dugulás-elhárítás, csatornasz-
erviz éjjel-nappal, hétvégén is.
Mosogatók, WC-k, csatornák, vizes
helyiségek lefolyóinak tisztítása

garanciával. Tel. (06-1) 240-8113,
06-30-912-9017, 06-20-335-
3411.

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

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

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

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70-
241-8999.

Hûtõ és-klímajavító gyorsszol-
gálat. Tel. 06-20-917-7555.

Értesítjük kedves vásárlóinkat,
hogy üzletünkben föld, hold-
és csillaggömbök, asztali
könyöklõk, wandik, 2009. évi
naptárak nagy választékban
kaphatók. Papír- és nyom-
tatványbolt a Ferences Gim-
názium mellett, Szentendre,
Fulco deák u. 16.

A Kiskópé Gyermekfelügyelet
várja jelentkezõit 0-5 éves
korig. Bölcsi illetve oviszerûen
üzemel, de jöhet 1-2 órára is.
www.kiskope.mlap. hu. Tel.
06-30-395-7957.

ÜÜZZLLEETT

Szentendrén, ipartelepen 60 nm-
es mûhely/raktár, tusolóval, kony-
hával kiadó, 79 ezer Ft/hó+rezsi.
Tel. 06-30-331-8393.

Szentendrén, iparterületen 2800
nm-es összközmûves, szabad te-
rület 130 Ft/nm kiadó. Tel. 06-30-
331-8393.

Szentendrén 16 nm-es iroda 25
ezer Ft/hó+rezsi-ért kiadó. Tel.
06-30-331-8393.

A szentendrei ipari parkban 250
nm-es exkluzív, önálló irodaház,
raktárral együtt kiadó. Tel. 06-30-
949-8922.

Fûtetlen, különálló garázs, gép-
kocsi tárolás vagy raktározás
céljára Szentendrén kiadó. Tel.
(26) 316-448.

Szentendrén, Bogdányi u. 46-ban
2 db üzlethelyiség január 1-jétõl
kiadó. Tel. (26) 314-203, 06-20-
522-5981.

EEGGYYÉÉBB

HITEL lakossági - vállalkozói.
Tel. 06-30-949-6456.

Szentendrén 35 nm-es helyiség
havi-, heti-, napi rendszeresség-
gel 10-15 fõ részére, foglalko-
zásokra kiadó. Tel. 06-20-223-
3098.

Fuvolakvartett rendezvényeken,
kiállítás megnyitókon, esküvõkön
szereplést vállal. Tel. 06-70-944-
5801.

Robotron márkájú professzionális,
elektromos írógép ajándékként
elvihetõ. Tel. 06-20-447-6926.
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Szentendre, 
Római sánc köz 2/B

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

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

www.hegyvidekiklin.uw.hu

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

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

Szo.: 10.00-12.00

ÁLLATKÓRHÁZ,
ÁLLATGYÓGYSZERTÁR
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 

30/66-26-849

Szentendrén, 
a rendelõintézetben
KARÁCSONYI AKCIÓ

két szemüveg vásárlása
esetén az egyik keret

ajándék!
Akciós keretek!

NÉZZEN BE HOZZÁNK!
AZ ÉLESLÁTÁS 

MINDENKINEK JÁR

2000 Szentendre 
Kanonok u. 1., I. emelet
Telefon: 30-355-3854

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-16-ig

Gazdikeresõ
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

EREDETI GAZDÁJÁT KERESSÜK
ALIE A fiatal, rendkívül kedves szukát december 7-én fogta be a gyepmester a
Szentlászlói út Paprét elágazásnál
BRUMI 8 év körüli kan. A Vasvári utcában fogta be a gyepmester november 18-án.
BORZI A kan kutyát lakossági bejelentésre fogta be a gyepmester a Ribizli utcában
december 1-jén.

CAFÉ-CORSO
(a Duna-korzó végén

– a turista buszmegállónál) 

Nyitva: H-V 8–20 óráig
tel.: 26/718-094, 06-20/550-0553

December hónapban
legyen Ön is a vendégünk

AJÁNDÉK 
MEGLEPETÉSSEL VÁRJUK

egyedi hangulatú 
kávézónkba! 

Munkavállalásra is 
alkalmas 

oklevelet adó 

MASSZÕR 
TANFOLYAM

indul 

Szentendrén
2009. január 20-án

és Budapesten 
2009. január 17-én

Ára: 45 000 Ft
Érd.: 06-30/30-21-487

(Nyilv szám: 14-0032-06)



Schwinn Csepel Márkabolt

Gyermek- és felnõtt kerékpárok nagy választékban 

KARÁCSONYI AKCIÓK! 

MEGNYITOTTUNK
Szentendrén, a Kõzúzó utcában

(a Citroen szervizzel szemben) 
T. 06-70-944-0859

www.schwinncsepel.hu

# # # # # # #
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Kisiskolások
versenye

Mikulás elõestéjén ren-
dezte meg a Piramis
Sportegyesület rend-

hagyó, alsó tagozatos gyer-
mekeknek szóló versenyét a
Szentendrei Helyõrségi Klub-
ban. Az iskolák csapatai 8 fõs
sorváltóban versenghettek. A
verseny szervezõi igyekeztek
különleges, nem hétköznapi
feladatok elé állítani a gyere-
keket, akik nagy elszántság-
gal teljesítettek.
A rendkívül szoros csatában
végül is az alábbi eredmények
születtek:
1. II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
2. Templomdombi Általános
Iskola 2. csapat
3. Izbégi Általános Iskola 2.
csapat

4. Izbégi Általános Iskola 1.
csapat
5. Templomdombi Általános
Iskola 1. csapat

6. „AGY“ Tanoda Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola
Az iskolákat képviselõ test-
nevelõk munkájuk elismerése-
ként a Piramis Fitness Klub 1
hónapos bérletét vehették át.
A rendezvény szervezõi ezúton
is köszönetet mondanak
Szentendre Város Önkormány-
zatának a rendezvény támo-
gatásáért, és a Helyõrségi
Klubnak a helyszín biztosí-
tásáért. A rendezvényrõl ké-
szült képeket a www.piramis-
fitnessklub.hu oldalon tekint-
hetik meg. 

-tmi-

Még egy forduló az õszi ver-
senyidénybõl hátra van, de
már most látszik, edzõink
kiemelkedõ szakmai tudásá-
nak, és a kemény munkájának
az eredménye. A szentendrei
kosárlabdázók igazán jól helyt
álltak, egyesületünk harmadik
versenyszezonjának nyitányá-
ban! A Pest Megye Bajnokság-
ban mindhárom nevezett csa-
patunk dobogós helyet foglal
el a bajnoki táblázatban. 
Felnõtt csapatunk hat gyõze-
lemmel és egy vereséggel,
meggyõzõ fölénnyel  az élen
áll. Serdülõink (U-14), hat
mérkõzés után, elsöprõ fö-
lénnyel, vereség nélkül szin-
tén az elsõk. Mini csapatunk
(U-12) újoncként, nagy küz-
delemben, visszaverekedte
magát a harmadik helyre.
Újdonsült Kenguru csapatunk
(U-10), a KENGURU KUPÁBAN
hat mérkõzésbõl, három gyõ-
zelmet jegyez már.  
December 6-án, szombaton a

mezõny gyengébb csapataival
kerültünk össze.

Pest Megye Felnõtt Férfi 
A Bajnokság
Leányfalu
Szentendrei KSE – Monori SE
111 - 69 
Pontszerzõk:
Gulyás Roland 31, Maljkovic
Boris 19, Németh Kristóf 14,
Baján Domonkos 13, Karaicic
Bogdan 11, Selmeczi Tamás 8,
Lontai Levente 6, Réder
Sándor 4, Lábán Kristóf 3, Petõ
Dániel 2.

Pest Megye Serdülõ
Bajnoksága (U-14)
Zsámbék
Zsámbéki SE – Szentendrei KSE
51 - 123
Szentendrei KSE – Tatabányai
Kenguruk 179 - 3 (nem sajtó-
hiba)!

Dr. Kovács Ferenc
a Szentendrei Kosárlabda SE

elnöke

Mikulás Kupa
2008 

MEGHÍVÁSOS KARATE
VERSENY

December 7-én 250 fõ ver-
senyzõ elõtt rendkívül exklu-
zív vendég, a Mikulás szemé-
lyesen nyitotta meg Buda-
pesten, az UTE küzdõsport
csarnokban megrendezett ver-
senyt. Szentendrét a Piramis

Sportegyesület csapata képvi-
selte. A gyerekek nagy el-
szántsággal küzdöttek a telt-
házas nézõtér elõtt. 

Eredmények:
Kiemelt kategória:
• Tremmel Dorka kumite II.
• Juhász Tamás Máté kumite
II., kata III.
• Hegedûs Márk kata II.
• Kollár Eszter kata III.
• Radzik Áron kata III.
• Szegõ Balázs kata III.
Utánpótlás kategória:  
• Kollár András kata I.
• Bereczki Roland kata I.
• Tremmel Márton kata I.
• Kristóf Álmos kata III.
• Bertalan Máté kata III.
• Siklós Fanni kata III.
• Tremmel Dorka kata III.
A verseny fénypontjaként
megrendezett csapat forma-
gyakorlat versenyszámban a
Tremmel Márton–Juhász Ta-
más Máté–Hegedûs Márk ösz-
szetételû csapat kiváló ver-
senyzéssel a II. helyezést
szerezte meg.

Gratulálunk a versenyzõknek és
valamennyi résztvevõnek!

Újabb gyõzelmek

Szentendrei Országos Bajnokság 

Dr. Faragó Sándor „Pingpongdoki“ Emlékverseny 

Szeretettel meghívunk minden éjszakai sportolót és érdeklõdõt
december 12-én, pénteken a Barcsay Jenõ Általános Iskolába
(Kálvária u. 16.) A versenyre nevezni 18-tól 19 óráig lehet,
megnyitó 18.30-kor, a verseny 19 órakor kezdõdik.
Versenykategóriák
Asztalitenisz: alsós fiú és lány, felsõs fiú és lány, középiskolás
fiú és lány, 18 év feletti kategória, melyben indulhatnak a fel-
nõtt játékosok, és az egyesületi, illetve leigazolt játékosok,
kortól, nemtõl függetlenül
Csocsó: 14 év alatti páros, 14 év feletti páros

Jakab Péter • 06-304-888-322 • familyjakab@t-online.hu

Kézilabda
A Szentendre KC NB I/B-s férfi kézilabdacsapat a bajnokság
idei utolsó fordulóját Pápa csapata ellen játssza december 13-
án, szombaton a Budakalászi Sportcsarnokban. Szeretettel vár-
ják a szurkolókat 16 órakor az ifi-, 18 órakor a felnõtt csapat
mérkõzésére.
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