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Zöldutas képeslap
Bulgáriából
A Közép- és Kelet-európai Zöldutak (CEG) modellprogram magyar delegáltjaként keltem útra
egy zimankós márciusi éjjelen, hogy tizennyolc
órányi vonatozás után 14-én megérkezzek a
napfényes Bulgáriába. A zöldútkoordinátorok
találkozóját egy Varsón és Sopronon át épp akkor Szófiába érkezô konferenciasorozat utolsó
állomása köré szerveztük, célunk tehát kettôs
volt: találkozni, megbeszélni közös ügyeinket,
valamint részt venni a „Vasfüggöny Túraút"
zárókonferencián.

A márciusi nap persze még a kies
Szófiában sem hevítette sokkal fagypont fölé a levegôt, annál melegebb
volt a fogadtatás bolgár vendéglátóink részérôl. Ljuba, Radoszt és
Mitko mindnyájunk elé kijöttek az
érkezéskor. David Prágából, Jano
Pozsonyból, Krzysztof Krakkóból érkezett repülôvel, Andrea pedig Csíkszeredáról vonatozott át a „szomszédba”. Reggelre hiába vártunk további három kollégát a mûhely kezdetére: Daniel Prágában, Juraj
Brünnben, Duško Újvidéken szállt
föl ugyanarra a vonatra, amely motorhiba miatt lekéste a belgrádi csatlakozást. A nap ezzel együtt kellemesen és hasznosan telt. Beszámoltunk egymásnak a bolgár, román,
magyar, szlovák és lengyel zöldútfejlesztések állásáról, egyeztettük a
CEG idén elkészülô honlapjának

szerkezetét, és sokat beszélgettünk
a közös forrásszerzés lehetôségeirôl.
Este egy vályogfalas, gerendaszerkezetes, többszáz éves épületben mûködô vendéglôt látogattunk meg,
ahol végre csatlakoztak hozzánk
cseh és szerb munkatársaink is.
Másnap központban lévô szállásunkról mintegy másfél óra alatt értünk ki tömegközlekedéssel a vasfüggönyös rendezvényhelyszínre, a
külvárosi Holiday Inn konferenciaszállóba. A jeges Barents-tengertôl a
Fekete-tengerig nyúló Vasfüggöny
Túraút ötlete Michael Cramer zöldpárti EP-képviselô fejébôl pattant ki
jó pár évvel ezelôtt, s ezt mostanra
az Európai Bizottságtól a Természetvédelmi Világszövetségen (IUCN) át
az Európai Kerékpárosok Szövetségéig (ECF) mindenki felkarolta. Az
EB pénzzel és szervezéssel, az IUCN

a European Green Belt (Európai
Zöld Sáv) programmal, az ECF az
EuroVelo hálózat kiterjesztésével járul hozzá az elgondolás sikeréhez,
de nemzetközi hálózatuknál fogva a
zöldutak is nagy szerepet játszhatnak az egyes szakaszok megvalósításában.
Ezt a határozott jelenlétet mutatja az
is, hogy ezen a – fôként az egykori
határzár délkelet-európai szakaszára
koncentráló – konferencián négy
zöldutas elôadás is elhangzott. Carmen Aycart Luengo a „Via Verde de
la Sierra” kapcsán a spanyol
zöldutak fenntartható turizmusban
játszott szerepének szép példáját
mutatta be, a mi csapatunkból pedig
Juraj Flamík a cseh és szlovák
„Cyclists Welcome” minôsítôrendszerrôl, Radoszt Marinova a bolgár
„Dunai Zöldutas Nap” kulináris és

kulturális kínálatáról, míg Duško
Medic a szerb-horvát határon átívelô
„Pannon Békeút” példaadó együttmûködésérôl beszélt. A kapcsolatépítésre is kiválóan alkalmas kávé-
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szünetekben megerôsítettem a hazai
zöldút program kapcsolatát az osztrák Neusiedler See – Seewinkel
Nemzeti Park egyik vezetôjeként és
a Green Belt utazó nagyköveteként
is számon tartott Alois Langgal, valamint fölvettem a kapcsolatot az

IUCN délkelet-európai
divíziójának belgrádi központjában dolgozó Green
Belt koordinátorral, Lee
Dudleyval.
Utolsó nap a délelôtti
CEG mûhely után sokat
csatangoltunk Szófia utcáin. Megtudtam, hogy a
bolgár fôváros utcaszerkezetét többek közt francia
építészek tervezték, és
tényleg úgy is néz ki, mint
egy igen koszos kis Párizs, tele kátyúkkal, büdös
autókkal és hajléktalan
kutyákkal. Azt is megtudtam, hogy ha Szófiában
meg akarsz köszönni valamit, ne
mondd, hogy „blagodarja”, mert ilyet
csak lúzerek mondanak – aki nem
nyelt karót, azt mondja: „merszi”.
Hazafelé a vonaton együtt utaztam
Duškóval, Jurajjal és Daniellel. Szerencsére ezúttal nem késték le a belg-

rádi csatlakozást, sôt annyi idônk volt
átszállásig, hogy még egy hajnali 5
órai kávéra is bôven futotta. Legnagyobb meglepetésemre Belgrádban a
pályaudvari resti hatalmas betûkkel
hirdeti, hogy van wifi, el is küldtem
sebtében néhány fontos e-mailt, ami
elôzô este elmaradt. Belgrádban közben tavasz is lett, ami nem volt nagy-

betûkkel kiírva sehová, de az ember
már kora reggel a bôrén érezte. Ez
egészen hazáig kitartott, így aztán
mindenkinek azt mondtam, hogy én
hoztam a tavaszt Szófiából, de ez
azért erôs csúsztatás.
Sepsei Gergely
www.zoldutak.hu

Együttmûködés és verseny
„Azok az emberek, akik azonos irányba tartanak és
közösséget alkotnak, gyorsabban jutnak el céljukhoz,
mint azok, akik teljesen egyedül próbálják meg azt.”
El tudjuk-e képzelni, hogy együttmûködünk valakivel és közben versenyzünk is vele? Elsô nekifutásra nehezen. Pedig a sportban elég sokszor
találkozhatunk ilyen helyzettel. Például egy olimpiai csapat tagjai közösen érhetnek el eredményeket, de
egyéni teljesítményeiket is értékelik.
Ôk csapatként együttmûködnek a
közös eredményért, de egyénileg
mindenki versenyben van a csapattársával is.
A gazdasági életben is lehetséges az
együttmûködve versenyzés. A lehet-

séges formát klaszternek hívják.
Alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom, hogy a kapcsolat hosszú távon
mûködôképes legyen. Az Európai
Unióban ezen együttmûködési formát kiemelt támogatás segíti, mivel

már gyakorlatban is bizonyította,
hogy jelentôs többlet profithoz juttatja a szereplôket az egyénileg elérhetôhöz képest. A klaszterben a közös célok, közös elérésén fáradoznak
a résztvevôk. Ezzel kihasználva a
hálózat adta plusz lehetôségeket a
közösség és az egyén számára. A kooperáció, a nyitottság, és az elkötelezettség mûködteti a klaszterhez
csatlakozott gazdasági szereplôket.

Tisztelt Olvasók! A Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület (PIFKE)
idén is jogosult az SZJA 1%-nak fogadására. Kérünk minden adózó állampolgárt,
hogy személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásával segítse térségünk
gazdasági- és foglalkoztatási helyzetének fejlesztése érdekében történô
munkánkat.
Név: PIFKE. Adószám: 18714612-1-13
Köszönjük segítségüket. Tisztelettel: Pribék László PIFKE elnök

Az Európai Bizottság Vállalkozási
Fôigazgatóság vállalkozási klaszter
definíciója: „A klaszter olyan egymástól kölcsönösen függô vállalatok
és kapcsolódó intézmények csoportja, amelyek együttmûködôk és
versenyzôk; földrajzilag egy vagy
több régióban koncentrálódnak;
meghatározott területre/ágazatra
koncentrálnak, közös technológiák
és képességek kötik ôket össze; tudományos alapúak vagy hagyományosak; még intézményesülés elôtt
állók vagy már intézményesültek.”
Kívánom, hogy minél többen megtapasztalhassuk az együttmûködésben
rejlô többlet energiákat, saját magunk és közösségünk javára.
Pribék László PIFKE elnök

1%
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Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett), telefon: 06-26/332-204
Budakeszi, Fô út 43-45. Az Átrium Üzletház I. emeletén, telefon: 06-23/457-237
Nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h

Élelmiszer Üzlet
Üzlet
MCM Élelmiszer
Piliscsaba, Vasút u. 14.,
telefon: 06-26/375-254
Nyitva: H-P.: 600-1830,
Szo.: 600-1300, V.: 800-1100
www.pliscsaba.pilisinfo.hu/mcm
Kartonos vásárlás esetén
3% kedvezmény!

Akció
Minôségi,

Minôségi,
uv és polar szûrôs
napszemüvegek

10-20%

kedvezménnyel!
Érdeklôdjön üzletünkben!

Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés szemész szakorvos közremûködésével. Felnôtt és gyermek
szemvizsgálat: Dr. Gébert Ilona. Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon!
Bankkártyás fizetési lehetôség! Egészségpénztár-kártya elfogadóhely.

Ilex

virág-ajándék

Nyitva:
minden nap

Midlingné
Szabó Anikó

Midling Tamás

Húsvét

Autószerelés • Vizsgáztatás
• Computeres diagnosztika

ajtó-, ablak- és
asztaldíszek
Piliscsaba, Béla király u. 76.
Mobil: 06-20/592-2161

Piliscsaba, Zrínyi u. 27.
Mobil: 06-20/913-5381
Mûhely: 06-26/374-564

Házhoz szállítás
Bankkártya elfogadóhely,
mobiltelefon feltöltôkártyák

Minden 5000 ft feletti vásárlás esetén
nyereményjátékunkban vehet részt!
Sorsolás minden hónap
közepén és végén.
Érdeklôdjön üzletünkben!

Panoráma Optika

Mérnöki tanácsadás
Projekt menedzsment
Mûszaki ellenõrzés
Felelõs mûszaki vezetés
Építési szakértés
Tervellenôrzés
Cégvezetõ: Koós Gábor okl. építõmérnök
Telefon: +36-30-408-4468
E-mail: office@perfectproject.hu
Vállaljuk építési projektek teljes körû megvalósítását az ötlet
kidolgozásától a használatbavételi engedély megszerzéséig.

Sissy
kutyakozmetika
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20/475-7246

Az állatorvos házhoz megy!

Áprilisi akció:
ingyen kiszállás!
Dr. Lakatos Tibor
állatorvos
telefon: +36-20/494-7202
www.allatorvos-vet.com
dr.lakatostibor@gmail.com
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Döntés elôtt...
„2010 áprilisában az emberek eldönthetik: a felelôs kormányzást vagy a megalapozatlan ígéreteket
támogatják. Az elmúlt években – ha hibákkal terhelten is – megteremtettük a nyugodt építkezés
alapját, ennek folytatásához csak annyit kell tenni, hogy a választópolgár egyéniben az MSZP
egyéni jelöltjére és a listán is a szocialistákra szavaz.” – Sass Szabolccsal, az MSZP országgyûlési
képviselôjelöltjével beszélgettem.
Ön nem is itt, ebben a választókerületben lakik, hanem Szentendrén.
Sok bírálatot kapott emiatt?
Igen. A bírálatokat elsôsorban ellenfeleimtôl kaptam. Közülük a Jobbik
jelöltje egyáltalán nem lakik a választókerületben. Gulyás Dénes –
pedig már négy éve képviselô – még
mindig csak ismerkedik a választókerületével. Azt is megjegyzem,hogy
az elôzô két egyéni képviselô –
Frajna Imre és Nikolits István – budapestiek voltak, tehát nem példátlan az esetem, sôt. Ennek a helyzetnek kétségtelenül vannak hátrányai,
de nagy elônye, hogy egyik települést sem fogom kiemelni a többi rovására.
Ugyanakkor nem kellene azt a látszatot kelteniök, mintha egy másik
galaxisból érkeztem volna. A
Societas – az MSZP Ifjúsági Tagozata – vezetôjeként számos helyi település problémáját ismerem. Több
szervezetünk is volt itt. A fejlesztések kapcsán, amelyek érdekében
megyei közgyûlési képviselôként
dologoztam, megismerhettem a he-

lyi vezetôk mellett az itt élô embereket is, hiszen a fejlesztések mindig
az embeekrôl szólnak.
Societas és fejlesztések... Nemrég
láttam egy szórólapot, amelyen – finoman fogalmazva – nem éppen
kedvezô színben tüntetik fel.
Igaztalan, ezért szánalmas és úgymond sportszerûtlen volt, hogy egy
vád alá helyezett személlyel – akit
egyébként megillet az ártatlanság
vélelme – tettek egy szórólapra.
Zuschlag János jóval azelôtt lemondott a Fib elnöki posztrôl, hogy én
Pest megyei elnök lettem. Nem hiszem, hogy például egy cég dolgozóit felelôssé kellene tenni azért,
mert az ügyvezetô elôzetesbe került.
Bizonyos fejlesztéseket korlátolt emberek ellenállása miatt valóban nem
lehetett befejezni. Ilyen például a
10-es út, amelynek engedélyét, amikor az utat megépíthették volna, a
Fideszhez köthetô magánszemélyek
megtámadták, ezért nem valósulhatott meg a terv.
Én azt tudom vállalni, hogy minden
lehetséges lépést megteszek az út

megépítéséért. Ha kell, új törvénymódosítást, civil akciókat szervezünk ezért.
Milyen elképzelései vannak a parlamenti munkáról?
Eddig elsôsorban fiatalokkal foglalkoztam. Azt hiszem, én vagyok a legfiatalabb jelölt, így ennek a rétegnek
a képviseletét fogom felvállalni. Az elmúlt évben számtalan alkalommal
szerveztem programokat az idôsek
számára, így megimerhettem az ô
problémáikat is. Stabil, folyamatos
nyugdíjellátást szeretnénk. Az országgyûlésben, a törvényhozói munkában
a szubszidiaritás elve alapján az ügyintézést helyben kell megoldani.
Az önkormányzatoknak, a kis- és középvállalkozóknak, akik hála istennek, szép számban vannak jelen a
választókerületben, kiszámítható jogi
környezetet és korrekt ellenôrzést szeretnék biztosítani. Fontosnak tartom
a táji és természeti értékek védelmét.
Mivel napi munkakapcsolatban vagyok a jelenlegi környezetvédelmi miniszterrel, tenni is tudok azért, hogy
ezeket az értékeket meg is ôrizzük.

A 10. számú választókerületben sok
helyi probléma van. Hogyan viszonyul ezekhez, megoldásukban hogy
tud résztvenni?
Azt tapasztalom, hogy választókerületünk meglehetôsen összetett. Az
odafigyelés, a jó szó és a rugalmasság számomra a kulcs, amely a
megoldások ajtaját nyitja. Természetesen az önkormányzatok autonómiáját messzemenôkig szeretném tiszteletben tartani. Nem szerencsés, ha
a pártpolitika mindenre rányomja a
bélyegét.
Ugyanakkor mindenképpen szeretném megerôsíteni az összefogást.
Tisztában vagyok a hagyományôrzés
fontosságával. Magam is félig sváb
családból származom, ezért is szándékozom a nemzetiségek – elsôsorban a német nemzetiség – hagyományainak ápolását, továbbvitelét elôsegíteni, akár külsô források bevonásával is.
Köszönöm a beszélgetést, sok sikert
kívánok!

Aki demokrata, szavazzon az MSZP-re! Aki nem megy el szavazni, az a FIDESZ-re szavaz!
A Gorna Bania
természetes
lúgos
ásványvíz
fogyasztása,
a sav-bázis
egyensúly
helyreállításával,
szervezetünk
elsavasodását
gátolja meg.
Kedvezô áron,
1,5, 6 és 10 literes
változatban is kapható.

pH 9,5

MARMEX Kft.
Pilisszentiván, Ipartelep u. 5.
Telefon: 06-26/332-398

Tûzifa
www.marmex-aqua.hu

Almási Ferenc
06-30/9504-003

6

Piliscsaba központjában, kertes
házban, jól felszerelt garzonlakás
kiadó! Érdeklôdni: 06-26/375-327
8 szelepes (C2ONE) Calibra bontásból
alkatrészek eladók!
Érdeklôdni: 06-20/446-2055

Házi rétest készítünk...
úgy mint nagymamáink...

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó!
Piliscsaba, Egyetem u. 3. 16m2,
gázfûtés, hideg-meleg víz, biztonsági
rács, riasztó
Érdeklôdni: 06-20/986-5956
Felsôfokú német nyelvvizsgával rendelkezô, germanisztika-történelem szakos
egyetemista német nyelvbôl korrepetálást és nyelvvizsgára felkészítést, történelembôl korrepetálást és érettségi
tétel kidolgozást vállal! Igény esetén
háznál is! Díjtétel: 800 Ft / 45 perc.
Érdeklôdni minden pénteken és
hétvégén a következô számon lehet:
06-30/972-29-00
Eladó Piliscsaba-Klotildligeten 200
négyszögöles, rendezett telken 63 m2
alapterületû, 3 szintes (szuterén,
tetôtér) családi ház. 2 szoba, nappali,
konyha, 2 wc, 2 fürdô, kertre nézô
nagy terasszal, kétféle fûtési móddal.
Irányár: 29 Mft.
Telefon: 06-70/255-3386
Kiadó Piliscsabán az egyetemhez
közel, a Fô úton: 2 szoba fürdôvel,
közös konyhahasználattal, kábeltévével, internetes csatlakozással.
Telefon: 06-30/212-6056
Eladó Balatonfenyvesen, az M7-es
lehajtójához nagyon közel, egy 1095
nm-es belterületi telek, közmû a
szomszéd telken. Közért, vasútállomás, étterem stb. a közelben,
strand 800 méterre található.
Irányár: 5 Mft.
Telefon: 06/70/325-9490
Piliscsabán nyugdíjas tanár házaspár
(minden tárgyból, orosz nyelvbôl is)
általános iskolás korú gyermekek
korrepetálását, tehetséggondozását
vállalja. Telefon: 06-26/375-167

„... A bölcs öregek
csak mosolyogtak,
nem csodálkoztak,
az ételnek nevet adtak.
Rétes lett a neve
a finomságnak, amit
sütnek attól kezdve
télen s nyárba...”
Üzletünk címe:
2510 Dorog, Mária u. 1. (Mária udvar)
Rétesvonal:
06-30/866-8859

Gyermekként nagy csodálattal néztem, ahogy a nagymamáim egy kicsinyke tésztacipóból hatalmas, az egész asztalt beterítô vékony tésztát húztak. Azt mondták úgy jó egy rétestészta, ha alatta az újságok
apró betûit is el tudom olvasni.
Manapság kevesen vállalkoznak ilyen idôt rabló tevékenységre, pedig higgyék el teljesen
más ízvilágba csöppen az, aki
megkóstolja az igazi házi rétest.
A rétest szinte mindenki szereti. Talán azért mert a töltelékekben végtelen lehetôségek rejlenek. Mindennel megtölthetô, ezáltal az ízek kiválóan keverhetôek. Vannak,
akik a hagyományos ízélményekre esküsznek, az alma,
a meggy, a túró, a káposzta
vagy a mák megszokott és bevált ízeit keresik, de vannak akik
szívesen kalandoznak a kevert
ízek világába. Nekik például a
barackos-túróst, ananászos-túróst vagy a szilvás-mákost ajánljuk.
Idôutazásra hívjuk Önt Dorogra,
a Mária udvarban megnyílt üzletünkbe, ahol hagyományos
módon, kézzel húzott házi réteseket kínálunk.
A cukorbetegeknek sem kell lemondani az igazi házi rétesrôl,
hiszen megrendelésre nekik is szívesen készítünk ebbôl a hagyományosan magyar süteménybôl.

Felnôttképzés
Az FVM Közép-Magyarországi Agrár-Szakképzô Központ (FVM KASzK)
a következô képzéseket indítja 2010-ben Piliscsabán, Budapesten és Vácott:

Elveszett! Keressük!

• Inszeminátor (sertés, szarvasmarha, ló és kisállat szakirányokkal) • Lovastúra-vezetô
• Mezôgazdasági gépkezelô (erô- és munkagép, önjáró betakarítógép, rakodógép)
• Motorfûrész kezelô • Aranykalászos gazda • Méhész • Növényvédô- és méregraktár-kezelô
• Virágkötô • Bolti hentes • 80 órás növényvédelmi tanfolyam (zöldkönyves) • Mezôgazdasági
vontatóvezetô • Erdészeti felkészítôgép kezelôje • Erdészeti közelítôgép kezelôje •

Két éves rotweiler-németjuhász keverék,
barna-fekete foltos, kistermetû kutyánkat
keressük! Rexi névre hallgat.

Regisztrált termelôknek a képzések az ÚMVP keretei között, államilag támogatott,
100%-os finanszírozásban is igénybe vehetôk!

Aki látta, vagy tud róla valamit, hívjon:
06-26/373-346, 06-30/916-9832

Az Európai Unióban egyedülálló képzéseink még:
• Kutyakozmetikus • Kutyamasszôr • Hobbiállat-tenyésztô és -forgalmazó • Kutyakiképzô •
amelyekre szintén várjuk a jelentkezéseket!

Krisztina
Kozmetika
Piliscsaba-Klotildliget,
Egyetem u. 3.
Telefon: 06-30/386-5150

A képzésben résztvevôk EUROPASS bizonyítványt igényelhetnek!
Jelentkezni Bank Csaba felnôttképzési tagozatvezetônél lehet
a +36-30/458-3307 telefonszámon.
További információ: www.fvmkaszk.hu
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Közérdekû információk

Szakorvosi Rendelôintézet Pilisvörösvár • Rendelési idôk 2010. március 01-tôl
Telefon, mellék

Rendelés

Orvos

39

Sebészet

dr. Varga Gyula

Hétfô

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00–14.00

8.00–14.00

8.00–14.00

8.00–14.00

8.00–14.00

39

Sebészet

dr. Székely Ákos

–

14.30–18.30

–

–

–

39

Érsebészet (beut.)

dr. Darabos Gábor

–

–

15.00–20.00

–

–

34, 40

Röntgen, ultrahang (beut.)

dr. Huszár Daniella

330-343

Laboratórium (részben elôjegyzés lehetôsége) (beut.)

35

Belgyógyászat – Kardiológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Balogh Gyula

35

Belgyógyászat – Kardiológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Monostory Enikô

–

35

Belgyógyászat – Kardiológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Haberényi Pál

–

7.00–13.00

35

EKG (beut.)

–

13.00–15.00

–

32

Reumatológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Szakmári Mária

–

–

–

32

Reumatológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Lányi Éva

14.30–19.30

–

–

–

–

29

Reumatológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Lányi Éva

–

–

14.30–19.30

–

–

32

Reumatológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Laczkó Hajnalka

–

–

–

–

32

8.00–14.00

8.00–14.00

8.00–19.00

8.00–14.00

7.00–14.00

7.00–14.00

7.00–14.00

7.00–14.00

8.00–14.00

Reumatológia (beut.)

dr. Mészáros Jolán

–

06-30/ 512-8408 Reumatológia (elôjegyzés, beut.) (Solymár)

dr. Szakmári Mária

–

25

Szemészet

dr. Szabó Szilvia

25

Szemészet

dr. Tóth Margit

25

Szemészet

25

Szemészet

06-30/ 512-8408 Szemészet (Solymár)

8.00–14.00
7.00–14.00

–

–

–

változó

–

–

13.00–17.00

változó

–

változó

7.00–14.00

8.30–13.30
–

–
8.00–14.00

8.00–14.00

–

–

8.00–14.00

–

–

–

–

–

–

–

–

14.00–18.00

–

15.00–19.00
elôjegyzés

–

dr. Kálmán Kinga

–

8.00–12.30

dr. Jakab Ágnes

–

–

–

dr. Kálmán Kinga

–

14.00–18.00

–

8.30–13.30

8.00–13.00

8.00–12.00

8.00–12.30

8.00–12.30
8.00–12.30
–

12

Fül-orr-gégészet

dr. Bacsa Judit

9.00–12.00

–

14.00–18.30

12

Fül-orr-gégészet

dr. Gaál Andrea

14.00–18.00

–

–

–

–

360-290

Fül-orr-gégészet (Solymár)

dr. Taller Gabriella

7.30–10.30

–

–

12.30–14.30

–

15

Nôgyógyászat

dr. Mihályi István

–

–

9.00–13.00
13.00–17.00
du.elôjegyzés

14.00–19.00

–

–

–

–

–

–

16.00–20.00

–

–

–

15

Nôgyógyászat

dr. Bánkúti Ernô

32

Urológia

dr. Riesz Péter

9.00–19.00

9.00–19.00

8.30–13.00

–
–
8.30–12.30

15

Urológia

dr. Rusz András

–

–

16.00–20.00

–

12

Bôrgyógyászat (elôjegyzés)

dr. Bense Márta

–

–

8.30–12.30

–

–

14

Ideggyógyászat (beut.)

dr. Marián Éva

10.00–14.00

13.00–19.00

–

–

14

Ideggyógyászat (beut.)

dr. Hajnády Györgyi

–

–

36

Pszichológia

Gecse Andrea

8.30–20.00

–

–

–

38

Pszichiátria (elôjegyzés)

dr. Ternován Szilvia

7.30–13.30

–

–

–

38

Pszichiátria (elôjegyzés)

dr. Munkácsi Krisztina

35

Felnôtt pulmon. (beut.) – allergológia

dr. Pápai Zsolt

12

Gyermek pulmon. – allergológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Gács Éva

29

Gyermek pulmon. – allergológia (elôjegyzés, beut.)

dr. Kaszó Beáta

06-30/268-1099 Fizikóterápia, gyógytorna (elôjegyzés, beut.)

–

–

Ortopédia (elôjegyzés, beut.)

dr. Pék Gábor

29

Fogl. eü. ellátás

dr. Kárász Szabolcs

11, 330–430

Csontsûrûség vizsgálat (beut.)

elôjegyzés

330-422, 330-027, 330-303, 530-249, 530-248
330-144
330-427
30/511-0254, 330-395
330-595
330-430

–
8.30–13.00
–

–

–

–

–

15.30–19.30

–

–

–

15.00–19.00

–

–

–

–
–

8.00–18.00

7.00–12.00

15.30–19.30

7.00–19.00

29

Telefonszámok:
Központ:
Igazgatóság:
Fax:
Védônôk:
Ifjúsági rendelô:
Csontsûrûség vizsgálat:

8.00–14.00

–

–

7.00–19.00
8.00–13.00

–

13.30–15.00

14.00–19.00

14.00–19.00

Központról hívható telefon mellékek:
Recepció:
10, 23 Vezetô asszisztens:
Fogászat:
21
Gazd. igazgató:
Gyerekrendelô:
31
Titkárság:
Munkaügy:
Pénzügy:
Pénztár:
TMK:

8.00–12.00

7.00–19.00
–

–

–

–

8.00–14.00

20
19
13
28
30
16
17

7.00–19.00

8.00–14.00

–
7.00–13.00
–
–
8.00–14.00

Háziorvosi rendelôk telefonszámai:
dr. Für Zoltán
06-26/333-931
dr. Fekete Sándor 06-26/333-931
dr. Tamás Ferenc 06-26/333-934
dr. Für László
06-26/333-934
dr. Kárász Szabolcs 06-26/333-934
dr. Hidas István
06-26/333-934
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RizikóRiadó
„Amikor fontos Vagy másoknak… élsz a lehetôséggel, hogy változtathass
... mert érezned kell, hogy szükség van Rád! ... Mert ezzel csak nyerhetsz,
nem mást, mint egészségesebb éveket!”

RizikoRiadó elnevezés egy bizonyos
figyelmeztetés, miszerint eljött az idô
a változtatásra!
Magyarországon a szív-, és érrendszeri megbetegedések vezetik a halálozási statisztikát, ugyanakkor az uniós
átlaghoz képest 2,5 szeres a koszorúér halálozás. Szintén elkeserítô, hogy
mintegy 2, 5 millió ember szenved
magas vérnyomásban, 1 millióan cukorbetegek, a lakosság fele pedig túlsúlyos. Európa többi országához képest hazánkban jóval többen dohányoznak és fogyasztanak alkoholt,
ugyanakkor sokkal kevesebb zöldséget és gyümölcsöt esznek, nem beszélve a mozgásszegény életmódról.
Ezek az okok felelôsek a szív- és érrendszeri halálozások csaknem 80
százalékáért.

A rizikófaktorok között vannak nem
befolyásolhatóak, mint az életkorunk,
vagy a genetikai hajlamunk. Szerencsére azonban a rizikófaktorok többsége karbantartható. Ide soroltatók: a
túlsúly, dohányzás, mozgásszegény
életmód, egészséges táplálkozás,
stressz, magas vérzsírszint, magas
vércukorszint, magas vérnyomás.
Az elsô négy esetben azonban mi magunk is sokat tehetünk rizikónk mérséklése érdekében.
A dohányzás elhagyásával, rendszeres
testmozgással és egészséges táplálkozással több, mint felére csökkenthetjük a szívinfarktus vagy agyvérzés esélyét. A stressz manapság sokakat érintô –„alig befolyásolható” – rizikótényezô, mely megbélyegzi mindennapjainkat.

Kérjük, segítse személyi jövedelemadójának 1 %-ával
a Gyermekünk a Holnapunk Alapítvány munkáját.
Adószámunk: 18709955-1-13

Online ajánló
• RizikóRiadó
• Az elhízás csapdái
• Az olcsósággal nehéz versenyezni
• APEH infó: – operációs rendszerek frissítése
– ügyfélkapu – regisztráció
– áprilisi adózási határidôk

IDÔ
UTAZÓ

Trafipax info
www.idoutazo.com
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