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Ezernyi kátyú
Mint minden évben, az idén is 

gondokat okoznak az utakon kelet-
kezett kátyúk, és ugyanúgy, mint 
az elmúlt években, a közlekedők 
elégedetlenek a javítás ütemével. 
Pedig – mint a Magyar Közút Kht. 
váci üzemmérnökségének vezető-
je, Huszák János elmondta – a ká-
tyúzás, az időjárás függvényében, 
tulajdonképpen folyamatosan tör-
ténik. A télen az úgynevezett hi-
deg aszfalttal végzett javítás azon-
ban csak ideiglenes megoldás, a 
hibák újra és újra megjelennek. 

Így az üzemmérnökség munká-
jának – egy brigád folyamatosan 
ezt a tevékenységet végzi – kevés 
a látszata. Külön gondot jelent, 
hogy nehezebbé vált a hideg asz-
falt beszerzése, messzebbről kell 
szállítani. Huszák Jánostól meg-
tudtuk, hogy a még rendelkezés-
re álló keveréket most az alsóbb 
rendű utak javítására fordítják, a 
február második hetében érkező 
aszfalttal újra fontosabb főutak 
kátyúit szüntetik meg.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Írásunk a 8. oldalon)

Új Volvókat állított forgalomba a Volánbusz

17 új Volvo autóbuszt állított 
üzembe február 2-án a Volánbusz 
Zrt. a Budapest – Dunakeszi – Göd 
– Sződliget – Vác, valamint a Bu-
dapest – Dunakeszi – Fót – Buda-
pest elővárosi vonalakon. A buszok 
egyikét sajtótájékoztató keretében 
mutatták be Vác főterén, ahol az ér-
deklődők is megismerkedhettek az 
új, alacsonypadlós, légkondicionált 
járművel. A Volvo 7700 A típusú 
csuklós autóbusz a lengyelországi 
Wroclawban készült, motorja 360 

lóerős, megfelel az Euro-4 káros-
anyag-kibocsátási normának, de 
mint a Volánbusz egyik szakem-
bere elmondta, bizonyos adalék-
anyaggal az Euro-5 szabvány feltét-
eleit is teljesíti. Az alacsony padló 
megkönnyíti a fel- és leszállást a 
babakocsival közlekedők, mozgás-
korlátozottak számára, a járművön 
belül pedig külön hely van, ahol 
biztonságosan lehet babakocsival, 
illetve kerekesszékkel utazni. Az 
utasok számára 52 párnázott, fej-

támlás ülőhely és 60 állóhely áll 
rendelkezésre.

A sajtótájékoztatón – amelyen 
jelen volt Sződliget polgármestere, 
Dunakeszi alpolgármestere és Göd 
jegyzője is - Vác polgármestere, dr. 
Bóth János a közösségi közlekedés 
fontosságát hangsúlyozta. Mint 
mondta, sok ingázó, Vácra járó 
középiskolás, a súlyponti kórházat 
felkeresők utazása válik könnyeb-
bé a fejlesztéssel. 

Váci
Tavaszi

Fesztivál
Hetedszer

Zene, színház, irodalom, 
tánc a programban

Kitekintő:
Izlandi 
csodákA térség településeinek vezetői, Dióssi Csaba, Dunakeszi alpolgármestere,

Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget polgármestere és Dr. Bóth János, Vác polgármestere
örömmel fogadta, hogy a lakosság korszerűbb, modernebb autóbusszal utazhat a jövőben.

(Írásunk a 7. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

Hetedik alkalommal rendezi 
meg a város és művelődési köz-
pontja a Váci Tavaszi Fesztivált, 
amelynek beharangozóját a Ma-
dách Imre Művelődési Központ 
újonnan kialakított kamarater-
mében rendezték meg. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Megrendelésük több mint hat-

van tonnára szól, tehát anyag lesz 
a kátyúk átmeneti megszünteté-
séhez. Megnyugtató, hosszabb 
távú megoldást azonban csak 
a meleg aszfalttal lehet elérni, 
amelyet viszont a téli időszak-
ban nem tudnak használni. Az 
üzemmérnökség-vezető szerint a 
régi 2-es főúton elsősorban nem a 
„klasszikus” kátyúkkal kell meg-
küzdeniük, ott a 2-4 centiméteres 
kopórétegben keletkeztek folyto-
nossági hiányok. Mint mondta, 
a Vácot Gödöllővel összekötő út 

állapota miatt is megkeresték már 
az üzemmérnökséget, ott ugyanis 
az egyes szakaszok összedolgo-

zása hiányzott. Ez azonban az út 
kivitelezőjének a feladata.

BORGÓ JÁNOS

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Fót

2239Ft

2009. február 12. - február 19.-ig

Ha fontos 
a jó ár...

949Ft/kg

Egy mosollyal több

159Ft/l

Trappista 
sajt

Keresse a csemege pultunknál!Sió

Gyümölcs 
nektárok
1,5 l
Őszibarack, Kajszibarack,
Multivitamin, Vilmos körte

Új Volvókat állított forgalomba a Volánbusz Uniós pénzből újul 
meg a vácrátóti főtér

(Folytatás az 1. oldalról)
Az új, korszerű buszok nemcsak 

a mozgásukban korlátozottak uta-

zása elől hárítják el az akadályt, 
hanem a szöveges és a hangos 
utastájékoztatás segít a siketek-

nek, nagyothallóknak, illetve a 
gyengénlátóknak is. 

Fajcsák Lajos, a Volánbusz Zrt. 

forgalmi és kereskedelmi igazgató-
ja elmondta, hogy a most beállított 
17 járművel együtt 49-re gyarapo-

dott a cég Volvo-fl ottája, és a több 
mint 900 buszból álló park átlag-
életkora tíz év alá csökkent. A da-
rabonként 70 millió forintba kerülő 
járművek beszerzése azt is lehetővé 
tette, hogy a 17 legrosszabb állapo-
tú, legöregebb autóbuszt kivonják a 
forgalomból. A korszerű autóbusz-
ok karbantartására, javítására is 
felkészült a cég európai színvonalú 
fóti telepén. Kérdésre válaszolva, 
az igazgató elmondta, hogy még az 
idén megújítják az újpesti végállo-
más forgalomtechnikai részét, ezt 
követően pedig sor kerülhet a kör-
nyezet megfelelő kialakítására.

A Budapest – Vác és a Budapest 
– Fót elővárosi vonalain a Volán-
busz járművei évente másfél millió 
kilométert tesznek meg és mintegy 
kétmillió utazást bonyolítanak le. 
A személyszállítással foglalkozó 
cég éves járatszáma egyébként 2,2 
millió, éves utasszáma pedig meg-
közelíti a százmilliót.

BORGÓ JÁNOS

A botanikus kertjéről híres 
Vácrátót önkormányzata több 
mint 87 millió forint Európai 
Uniós támogatást nyert a község 
Petőfi  terének felújítására. A he-
lyi önkormányzat és az egyház-
község közösen pályázott az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-Magyarországi Operatív 
Program támogatási rendszeré-
hez benyújtott „Településközpont 
fejlesztés Vácrátóton” címmel 
benyújtott pályázattal, mely a 
„Pest megyei településközpontok 
fejlesztése - Kisléptékű megyei 
fejlesztések” program keretében 
87.085.677 forintot nyert – ol-
vasható a település honlapján. 
Az önkormányzat az egyházzal 
összefogva biztosítja a 40 mil-
lió forint önrészt. A kivitelezési 
munkálatok várhatóan még az 
idén elkezdődhetnek a szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után.

Az egykoron szebb napokat 
megélt központ arculatát jelen-
tősen elcsúfították az elmúlt 
évtizedekben felszerelt magasfe-
szültségű vezetékek. Ugyancsak 
ráfér a csinosítás, a felújítás a 

a főtéren álló, 1700-as években 
épült barokk műemlék templom-
ra. Hamarosan hozzákezdenek a 

munkálatokhoz: a légkábeleket 
földkábelesre cserélik. Hangula-

tos kandelábereket helyeznek ki, 
díszburkolatot kap a tér, de meg-
oldódik a csapadékvíz elvezetése 

is. Utcabútorokkal, egy kisebb 
játszótér kialakításával, csobo-
góval formálják barátságosabbá 
a teret. Emlékművel tisztelegnek 
a hősök tettei előtt. Emellett újra-
festik a templom homlokzatát, a 
tornyot pedig kijavítják. 

A helyi önkormányzat vezetői 
azt remélik, hogy rekonstrukció, 
a megújuló, új köntösbe „öltö-
ző” Petőfi  is hozzájárul ahhoz, 
hogy még többen látogassanak 
el Vácrátótra, melynek botanikus 
kertjét évente így is több ezer lá-
togató keresi fel.

Tóth András szocialista országgyűlési képviselő közbenjárásának 
köszönhetően, a kormány 2008. december 18-án hozott határozata

alapján a vácrátóti Petőfi  Sándor Általános Iskola épületeinek
bővítéséhez és akadálymentesítéséhez 250 millió forint támogatást nyújt

Dr. Bóth János elismerését fejezte ki, hogy a korszerű autóbuszt könnyen 
használhatják a kerekes székesek és a babakocsival utazó édesanyák is.

Ezernyi kátyú
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Cégünk keres

CNC gépkezelőket
budapesti, illetve

tatabányai munkahelyre
hagyományos forgácsolókat

(marósokat).
Kiemelt bérezés!
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, 
hogy a beküldött írásokat – a tarta-
lom lényegi megváltoztatása nélkül 
– szerkesztett formában közölje. 
Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szer-
ző felel. A hirdetések valódiságát 
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal!

Váci Tavaszi Fesztivál, hetedszer
Zene, színház, irodalom, tánc a programban

Sajtóközlemény
Hárommilliárd a betegellátás fejlesztésére

Négy önkormányzat pályázati támogatásból emelheti
az egészségügyi ellátás színvonalát

Hetedik alkalommal rendezi 
meg a város és művelődési köz-
pontja a Váci Tavaszi Fesztivált, 
amelynek beharangozóját a Ma-
dách Imre Művelődési Központ 
újonnan kialakított kamaratermé-
ben rendezték meg. A meghívot-
taknak dr. Bóth János polgármes-
ter elmondta, hogy az elmúlt négy 
év során mintegy 83 millió forintot 
fordított az önkormányzat az intéz-
mény korszerűsítésére, fejlesztésé-
re. A jövőben az akadálymentesí-
tést – egy lift beépítésével – is meg 
akarják oldani, ennek egyelőre a 
tervei készültek el. Mint mondta, a 
művelődési központra érdemes volt 
és érdemes költeni, mivel egyre 
több és színvonalasabb programot 
nyújt az érdeklődőknek.

Az elmúlt években korszerűsítet-
ték a művelődési központ színház-
termét, fény- és hangtechnikáját, 
az energiatakarékosság érdekében 
folyamatosan végezték az ablak-
cseréket, több helyen kicserélték 
az álmennyezeteket, megújították 
a tűzjelző rendszert, folyamato-
san cserélték a helyiségek pad-
lóit, tavaly pedig kialakították a 
színházi előadásokra is alkalmas 
kamaratermet. Az önkormányzat 
által fi nanszírozott fejlesztések 
biztos hátteret adnak az intézmény 
tevékenységéhez, mondta Iványi 
Károlyné igazgató, aki a hetedik 
alkalommal megrendezendő Vá-
ci Tavaszi Fesztivál eseményeiről 
adott áttekintést. A március 20-tól 
április 10-ig tartó eseménysorozat 
tizennégy programjából három 
ingyenes, a többinél igyekeztek 
a mérsékelt jegyárakkal is esély-
egyenlőséget biztosítani a váci és a 
környékbeli közönségnek. 

A fesztivál fővédnöke, dr. Bóth 
János szerint, Vác már évek óta a 

fesztivál városok sorába tartozik, 
részese annak az egész ország kul-
turális életét megmozgató rendez-
vénysorozatnak, aminek elindítója 
és központja a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál. A Váci Tavaszi Fesztivál 
beleilleszkedik egy egész évet át-
ívelő, tartalmas programba, amely 
a nyári főtéri rendezvényekből, a 
Városházi esték, a Váci Világi Vi-

galom, az Őszi Művészeti Hetek és 
a Téli Ünnepi Napok eseményeiből 
áll össze. Évről évre a közönség 
fokozott fi gyelme kíséri ezeket a 
rendezvényeket, ami lemérhető 
a látogatottság kedvező alakulá-
sával, a teltházas estékkel. A pol-
gármester szerint, aki belelapoz a 
2009. évi Váci Tavaszi Fesztivál 
programjába, találkozhat a zene, a 
színház, az irodalom, a tánc és a 
képzőművészet jeles művészeinek 
neveivel, akik idehozzák művésze-
tük legjavát, hogy a váci közönség 
elé lépjenek vele. A város kiváló 
együttesei, híres szólistái mellett 
ismert és kedvelt vendég előadó-
művészek is szerepelnek a hang-
versenyeken, színházi előadásokon 
és egyéni előadói esteken. 

Iványi Károlyné elmondta, 
hogy a Haydn Emlékév alkalmá-
ból bemutatják a Nelson misét, 
megemlékeznek Radnóti Miklós 
születésének 100. évfordulójáról, 
sor kerül Kapócs Zsóka Karády-
estjére és a művelődési központban 
fellép a Budapest Klezmer Band 
is. A fesztivált a Váci Szimfonikus 
Zenekar gálakoncertje nyitja meg, 

Bogányi Gergely zongoraművész 
közreműködésével. A művelődési 
központban tartott tájékoztatón ott 
volt Farkas Pál karmester, a fenn-
állásának 25. évfordulóját ünneplő 
szimfonikusok vezetője is. Rövi-
den megemlékezett a zenekar ki-
alakulásáról, elődjeiről, majd arról 
a másfél évtizedről, amely alatt ő 
irányította az egyre nagyobb sike-
reket elérő együttest. Mint mond-
ta, amellett, hogy helyben aktívan 
részt vesznek a zenei életben, pél-
dául, óvodásoknak, iskolásoknak 
tartanak előadásokat - és most már 
felnőttek számára is kibocsátottak 
hangversenybérletet -, egyre több 
meghívásnak is eleget tesznek.

KÉP ÉS SZÖVEG: BORGÓ JÁNOS

A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Közép-Magyarországi 
Operatív Programjának (KMOP) 
keretében több tucat város nyúj-
tott be pályázatot egészségügyi 
fejlesztések fi nanszírozása vé-
gett, azonban végül Szentendre, 

Abony, Érd és Pest megye osz-
tozhat a több mint hárommilliárd 
forintos támogatáson. A beruhá-
zások kivitelezéséhez szükséges 
összeg nagy részét – Szentendre 
esetében például a 90 százalékát 
– fedezi az odaítélt támogatás.

„Ha az önkormányzatnak tel-
jesen önerőből kellene fi nanszí-
roznia a rendelőintézet korszerű-
sítését, az minden szentendreinek 
több mint harmincezer forintjába 
kerülne. A pályázatnak köszön-
hetően tovább építhetjük város-
unkat azért, hogy az valóban 
„megújuló” legyen. A fejleszté-
sek befejezésével Szentendre a 
kistérség megújult egészségügyi 
központjaként fogadja majd a 
város vonzáskörzetében lévő ti-
zenkettő település lakóit.” – rea-
gált Dr. Dietz Ferenc, a kulturális 

vonzerejéről ismert város polgár-
mestere a pozitív elbírálás hírére.

Köztudott, hogy a magyarok 
akár öt-tíz évvel is kevesebb ide-
ig élnek, mint nyugat-európai 
társaik. Bár az egészség megőr-
zése kell, hogy az elsődleges cél 
legyen, a tendencia megváltoz-
tatásában azonban a színvonalas 
betegellátás is kiemelt szerepet 
játszik. A közép- magyarországi 
régióban négy város önkormány-
zata most erre kapott lehetőséget. 
A támogatásból jellemzően új 
szakellátások bevezetését – pél-
dául mammográfi a, allergológia 
-, új épületek létrehozását és a 
műszerpark korszerűsítését ter-
vezik a városok. A korszerűsítés 
következtében kényelmesebb és 
gyorsabb gyógyulásra számíthat-
nak a régió lakói.

Iványi Károlyné igazgató asszony ismertette
a Váci Tavaszi Fesztivál programjait

Dr. Dietz Ferenc

Nem csak Szentendre, de Abony, Érd és Pest Megye Önkormányzata is pályázati pénzből javíthatja 
járóbeteg-ellátásának színvonalát. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP programjának keretében 
összesen ugyanis hárommilliárdot kapott a négy város. „A sikeres pályázatnak köszönhetően korsze-
rűbb, modern rendelőt tudunk építeni.” – kommentálta Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgár-
mestere az eredményeket.

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos, szalag-, laminált- padló-
lerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. Tel.: 06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, belső dekorációs munkák, 
gipszkarton falak és álmennye-
zetek építése, stb.
Tel.: 06-30-3864-456
• Pilismaróton  ártér-mentes 
üdülőövezetben 1200 m2-es tel-
ken faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169
• Megtalálta már a párját? Ha 
még nem, mi segítünk. Társ-
kereső iroda Dunakeszin. 
Diszkrét, megbízható szolgál-
tatásokkal!
Bejelentkezés 13 óra után:
06-20-444-3810, www.ctk.hu
• Költöztetés a hétvégén is! Fu-
varozás, igény szerint rutinos 
rakodókkal. Tüzelő, homok, 
sóder, termőföld szállítás bil-
lenős gépkocsival. Állandóan 
hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
• Fakivágás! Veszélyes fák 
kivágása, alpintechnikával is! 
Darabolva. Elszállítás megold-
ható. Állandóan hívható:
06-30-623-1481, 27-337-353
• Dunakeszi lakótelepen, a Ba-
rátság úton, üzlethelység bérle-
ti joga kedvező áron átadó!
Érd.: 06-70-214-3370 (14 után)
• Dunakeszin, az Iskola utcában 
(vasútállomás, távolságibusz 
mellett) 36m2-es lakás búto-
rozottan, hosszú távra  kiadó. 
Ár: 50.000 Ft/hó.
Érd.: 06-70-214-3370

APRÓHIRDETÉSEK

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.

Tel.: (27)-511-203, (27)-511-242

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.

Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721
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Tudósítások Dunakesziről

Dunakanyar Régió

Változások az Önkormányzat és a Hivatal életében

„Sol omnibus lucet – A nap mindenkinek süt”
Sérült gyerekeket ajándékozott meg az UniCredit Bank

Kistérségi Eseménynaptár
Megvalósulhat a települések eseményeinek közös nyilvántartása

WIFI a könyvtárbanAtlétáink 2008-ban 
is sikeresek voltak

Emelkedő szolgáltatási díjak
A képviselő-testület január 

végi ülésén döntöttek az önkor-
mányzat és a Polgármesteri Hi-
vatal működésének költséghaté-
konyabbá tételéről. 

Ennek értelmében a jövőben 
1 főállású alpolgármester lesz, a 
másik alpolgármester társadalmi 
megbízatásban folytatja mun-
káját. Jelentősen csökkentették 
a bizottságok létszámát és ösz-
szetételét. Így a jelenlegi nyolc 
bizottság helyett a jövőben 3 fog 
működni. A Pénzügyi, Jogi, Szo-
ciális és Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző bizottság vezetőjévé 
Dr. Kiss Róbertet (SZDSZ), a 
Művelődési, Közoktatási, Sport 
és Ifjúsági Bizottság elnökévé 
Seltenreich Józsefet (Fidesz), 
míg a Vagyongazdálkodási, 
Közbeszerzési és Városfejleszté-

si Bizottság vezetőjének Kovács 
Lászlót (Lokálpatrióta Egyesü-
let) választották. Minden bizott-
ság munkájában 7 fő képviselő 
vesz részt a jövőben.

Szintén változások lesznek a 
Polgármesteri Hivatal életében. 
A közel 20 százalékos létszám-
leépítés mellett egyes osztályok 
összevonására is sor kerül. A 
képviselő-testület döntése ér-
telmében február közepétől az 
alábbi osztályok működnek a Hi-
vatalban: Okmányiroda és Ható-
sági Osztály, Jogi és Szervezési 
Osztály, Pénzügyi Osztály, Mű-
szaki és Településüzemeltetési 
Osztály, Szociális-Egészségügyi 
Osztály és Gyámhivatal, Intéz-
ményirányítási és Vagyongaz-
dálkodási Osztály.

A szervezeti és személyi válto-

zásokról, valamint azok hatásai-
ról lapunk következő számaiban 
is tájékoztatjuk olvasóinkat.

A Képviselő-testület módosí-
totta a helyi autóbusz-közlekedés 
díjait. A viteldíjak és bérletárak 
változatlanok maradtak, csupán 
a pótdíjakat emelte a Testület 
egyhangú szavazással. 

Dunakeszi Város Képviselő-
testülete az ülésen határozott, 
hogy az Önkormányzat jelenlegi 
anyagi helyzetére és lehetőségé-
re tekintettel a közigazgatási ha-
tósági és az önkormányzati ha-
tósági ügyek elektronikus úton 
történő intézését továbbra is 
kizárja. Dunakeszi Város Képvi-
selő-testülete felkérte a jegyzőt, 
hogy ezen döntéséről a helyben 
szokásos módon tájékoztassa 
Dunakeszi város lakosságát.

A minap kedves ünnepség keretében adták át a 
városban működő UniCredit Bank vezetői azt az 
500 ezer forintos támogatást jelképező „hatalmas” 
csekket, melynek értékével Dunakeszi egyik gyer-
mekintézményét, a sérült gyermekek gondozását 
végző Fejlesztő Napközit támogatják. A hídi ABC 
mellett lévő óvoda területén önálló intézményként 
működő fejlesztő „Sol omnibus lucet – A nap min-
denkinek süt” nevű alapítványának képviseletében  
Dudinszky Zsolt, és Dudinszkyné Varga Zsuzsanna 
vette át a bank ajándékát. 

Az ünnepségen megjelent Kecskeméthy Géza 
polgármester, Kurekné Fehér Katalin, az UniCredit 
Bank régióvezetője, Bodnár Krisztina, a dunakeszi 
fi ók vezetője és munkatársai.

Az alapítvány képviselői köszönetet mondtak a 
félmillió forintos támogatásért, melyet a Fejlesztő 
Napköziben ellátott gyerekek – hosszabb, rövidebb 
– nyári táboroztatására fordítanak.  

Kecskeméthy Géza örömét fejezte ki, hogy a közel-
múltban Dunakeszin fi ókot nyitó UniCredit gyorsan 
beilleszkedett a város közösségébe. A pénzintézet 
munkatársai megismerték az intézmények munká-
ját, melyek közül ezúttal a Napközi Fejlesztőben élő 
súlyosan fogyatékos gyermekeknek nyújtanak tá-
mogatást. A város hosszú ideje tervezi, hogy valahol 
egy önálló épületet biztosít az intézménynek, de ed-
dig ezt még sajnos nem sikerült megvalósítani. – A 

bank jótékony támogatása jólesik az egész városnak 
- mondta elismerően a polgármester. 

V. I.

Dunakeszi, Göd, Fót, Mogyo-
ród könyvtárai egy dinamikus, 
látványos arculati elemekkel 
rendelkező, és korszerű mul-
timédiás elemeket tartalmazó 
honlapot hoztak létre. Elérhető-
sége: http://www.4konyvtar.eu. 
Célunk az volt, hogy az érdek-
lődők pillanatok alatt tájéko-
zódhassanak a kistérség aktuá-
lis eseményeiről, programjairól, 
híreiről, a könyvtárak, illetve 
a városok eredményeiről. Egy 
oldalon kereshetnek a négy 
könyvtár on-line katalógusá-
ban, és mivel a települések közel 
vannak egymáshoz, könnyeb-
ben hozzájuthatnak a keresett 
dokumentumhoz. Fontosnak 
tartjuk a honlap közösségi ol-
dalait. Blog, chat, hírlevél, RSS 
hírszolgáltatás, kistérségi időjá-
rás, kistérségi eseménynaptár. 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk 

a kistérségi eseménynaptárnak. 
Jó lenne naprakészen tudni, 
hogy melyik településen milyen 
rendezvények vannak. Felhív-
juk az oktatási és művelődési 
intézmények, civil szervezetek, 
sportegyesületek, egyházak fi -
gyelmét, hogy regisztráljanak 
a honlapon, majd az e-mailben 
megkapott visszajelzést erő-
sítsék meg. Ezt követően az 
Eseménynaptár menüpontra 
kattintva, és ezen belül a saját 
településükre, minden regiszt-
rált felhasználó felrakhatja ren-
dezvényeit és fotókat is tölthet 
fel. A másik lehetőség, hogy a 
rendezvényük leírását elküldik 
a lorincz@mail.dkvk.hu címre, 
és a honlap szerkesztője felteszi 
az eseményt. Egy naprakész kis-
térségi eseménynaptár elősegít-
heti a települések lakosságának 
közeledését, egymás lakóhelyé-

nek jobb megismerését. Ezen 
kívül a legkorszerűbb módsze-
reket alkalmazva a felhasználók 
maguk is építhetik, alakíthatják 
a honlap tartalmát hozzászólás-
sal, vélemény-nyilvánítással. 
Kérdőív elhelyezésével bármi-
ről megkérdezhetjük a lakos-
ság véleményét, írják meg mi 
érdekelné Önöket. A Kapcsolat 
menüpontnál megtalálják elér-
hetőségeinket. Ha kíváncsiak 
a könyvtárak híreire, rendeljék 
meg könyvtári hírlevelünket, 
a honlap jobb oldalán található 
mezőben. Megrendelés esetén 
kapnak egy e-mailt, ahol meg 
kell erősíteni a megrendelés té-
nyét. Ezt követően kéthetente 
saját e-mail címükre elküldjük 
a kistérség 4 könyvtárának ak-
tuális híreit.

CSONKA MÁRIA

Mintegy 10 éves múltra tekint 
vissza a vezeték nélküli mikrohul-
lámú kommunikációs technológia 
a számítástechnikában. Mára már 
természetessé vált, hogy ottho-
nunkban, ha több számítógép is 
csatlakozik az internetre, akkor 
a kapcsolatot a kényelmetlen és 
mindig útban lévő vezetékek he-
lyett az úgynevezett wifi  routerek 
biztosítják. Nyilvános helyeken 
is ilyen eszközök működnek (re-
pülőtereken, éttermekben, szállo-
dákban stb.) aminek segítségével 
a látogatók saját számítógépükkel 
kapcsolódhatnak a világhálóra. 
Ezeket nevezik hotspotoknak. 
Lényegük, hogy bárki használ-
hatja az arra alkalmas eszközzel, 
például laptoppal, PDA-val vagy 
dual módú (Wifi +GSM) rendsze-
rű mobiltelefonnal. Az internet 
használata speciális kártyával, 
előfi zetéssel, vagy éttermekben, 

kávézókban fogyasztással vált-
ható meg. Szerencsére egyre 
több helyen ingyenessé vált ez a 
szolgáltatás. Ezeknek a helyek-
nek a sorába lépett be a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár is. Az év 
elejétől a könyvtárban és közvet-
len környezetében – Dunakeszi 
Kossuth Lajos u. 6. sz. körül – 54 
Mb/s sebességű (IEEE 802.11 
b/g típusú) nyilvános és ingyenes 
hotspot érhető el DKVK néven. 
A kapcsolat korlátozás nélkül a 
nap 24 órájában folyamatosan 
használható. Ezzel a megoldással 
minden további fejlesztés nélkül 
lényegesen többen használhatják 
egyszerre az internetet a könyv-
tárban, ráadásul az intézmény 
zárva tartása idején is lesz egy 
pont a városban ahonnan sürgős 
esetben (a már említett eszközök 
segítségével) bárki kapcsolódhat 
a világhálóhoz. 

Az új lehetőséggel tovább bő-
vült a könyvtár korszerű, a nyit-
vatartási időtől függetlenül igény-
be vehető szolgáltatásainak köre.

PREYSING FRIGYES

A MASZ ranglistáján a 24. 
helyen végeztünk (tavaly 23.) – 
mondta Maracskó Pál. – Az atléták 
edzéseit hat edző vezeti, és általá-
ban hetvenen járnak le. A legered-
ményesebb gárda a serdülőké, ők a 
16. helyről a 13. helyre léptek elő. 
A magyar válogatottban szerepelt 
Győrfi  János, Tölgyesi Péter (ké-
pünkön) és Tölgyesi Botond. Az 
országos versenyen hét aranyér-
met szereztünk. A fedett pályán 
Győrfi  János 60 m gát, Tölgyesi 
Péter hármasugrásban, a Téli dobó 
Bajnokságon Magyari Zoltán. Az 
utánpótlás OB-n Szebeni Ádám, 
a felnőtteknél Tölgyesi Péter hár-
masugrásban. A serdülő OB-n 
Győrfi  János 100 m gátfutásban. A 
serdülő lány kalapácsvető csapata 
az ügyességi csapatbajnokságon 
diadalmaskodott. Ezen kívül, tíz 
ezüst és öt bronzérmet szereztünk, 
továbbá 57 alkalommal szerepel-
tek atlétáink a negyedik-tizenket-

tedik hely egyikén. A futópálya új 
színt kapott…

 Jövőre szeretnénk, ha mun-
kánk még eredményesebb és si-
keresebb lenne, ezért dolgozunk  
öt edző kollegámmal. 

További sok sikert!
SOLYMOSI LÁSZLÓ

A Termidor Kft. ügyvezető-
je, Homolya József szerint az 
elmúlt év decemberében vég-
rehajtott 15 százalékos hődíj 
emelés nem kompenzálta a sza-
badpiaci gázár növekedését, s ez 
a cég gazdálkodási eredményét 
50 millió forinttal csökkentette 
a utolsó negyedévben. Az ön-
kormányzati vállalat fi nanciális 
helyzete már az idei év elején 
aggasztónak mondható, hiszen a 
30 napon belül esedékes kötele-
zettségeinek mértéke meghalad-
ja a 105 millió forintot. 

Annak érdekében, hogy a fű-
tőmű gazdálkodása ne lehetet-
lenüljön el, s fi zetőképessége 
is helyreálljon, a képviselő-tes-
tület a hődíjak újabb emelésé-
ről döntött. Ennek értelmében 

február elsejétől 3.632 Ft +Áfa 
összeget kell fi zetni 1 gigajoule 
hőenergiáért.

Megjegyzendő, hogy ez a sza-
badpiaci gázárnál alacsonyabb 
mérték így az emelés ellenére 
enyhén veszteséges lehet a cég. 
Az alapdíj változatlan maradt.

Március 1-jei hatállyal a sze-
métszállítási díjak 22%-os eme-
léséről döntöttek a képviselők. 
Mint az előterjesztésből kide-
rült, 3 évvel ezelőtt hajtottak 
végre utoljára díjemelést, s ez az 
összeg ma már nem fedezi a va-
lós költségeket. Márciustól a 110 
literes kukák ürítésének havi dí-
ja 769 Ft +Áfa lesz, míg az 1100 
literes konténerek esetében ez a 
díj 7.686 Ft +Áfá-ra emelkedik.

A 80 éves Dunakeszi Vasutas Atlétikai Szakosztály a nehézségek 
ellenére 2008-ban is kitett magáért. Maracskó Pál vezetőedző, 30 
éve vezeti az edzéseket és szervezi az atlétikai életet, sikerrel.

A képviselő-testület legutóbbi ülésének napirendjén szerepelt mind a távhő díjának, mind a szemét-
szállítási díj jelenlegi mértékének növelése.

Kecskeméthy Géza polgármester további jó 
munkát kívánt az alapítvány képviselőinek



A verőcei Szakszer Kft. két tulajdono-
sa, Szakonyi István és felesége, Csillag 
Zsuzsanna oly sok magyarhoz hasonlóan 
a rendszerváltozás időszakában kényszer-
vállalkozóként igyekezett megvetni lábát 
az új világban. A községtől bérelt helyiség-
ben induló vállalkozás immár tíz éve a vi-
lághírű cseh Atmos faelgázosító kazánokat 
gyártó cég magyarországi vezérképviselő-
je. Kiemelt fi gyelmet fordítanak az energia-
takarékos és környezetbarát technológiák 
és eszközök megismertetésére, bevetésére. 
E témakörben gyakran tartanak előadást a 
pécsi egyetem kívül a honi műszaki főisko-
lákon is. A Szakszer Kft. mottója: „A jövő 
útja a természetben rejlő energiák gazdasá-
gos hasznosítása!” 

Az alapítás évében 28 millió forintos 
árbevételt produkáló vállalkozás 2008-
ban 450 millió forintos bevétellel zárta az 
esztendőt. Verőce határában elterülő gyö-
nyörű természeti környezetben ősszel nyi-

tották meg a hegy oldalába épített 700 m2 
alapterületű raktáráruházukat.   

 Az energiaárak folyamatos emelkedé-
se, környezetünk erősödő elszennyező-
dése, mindjobban előtérbe helyezi a meg-
újuló és környezetbarát energiahordozók 
hasznosításának igényét. Az alternatív 
tüzelési módok felé forduló lakosság 
döntésére jelentős hatással van az utóbbi 
években tapasztalható orosz-ukrán gázvi-

ta, az elzárt gázcsap fenyegető veszélye.   
A lombkoronáját hullajtott erdő szélén 

épült raktár bejáratánál fogad Szakonyi 
István, aki érkezésemkor éppen az Őrség-
be induló viszonteladótól köszönt el. – Az 
emberek rádöbbentek, hogy ki vannak 
szolgáltatva, ha valahol elzárják a gázcsa-
pot. A kényelemnél fontosabb a biztonság. 
Az utóbbi időben rengeteg kazánt adtunk el 
– mondja az üdvözlés után. Az ezer négy-
zetméteres kamion terminálból bekísér a 
hatalmas objektumba, ahol katonás rend-
ben egymás mellett sorakoznak a kazánok, 
a tartályok, és még számtalan árucikk. 

A riporter elismerő szavaira elégedet-
ten jegyzi meg: - Őszintén szólva, a cég-
alapítás időszakában álmodni se mertem 
volna, hogy egyszer ilyen raktáráruházat 
nyithatunk. Nehéz idők voltak! Kilenc-
venhat januárjában vágtunk bele… Előtte 
főállású tűzoltó voltam. A budai körzetben 
lévő laktanyánkat összevonták az érdivel, a 
mi egységünk megszűnt. Máris nyugdíjas 
lettem. A keserűséggel teli hetekben némi 
optimizmusra az adott okot, hogy főállá-
som mellett húsz éven át „maszekoltam”, 
mint víz, gáz-és fűtésszerelő. Soha nem 
féltem a munkától. A feleségem lába alól 
is „kihúzták a talajt”, megszűnt a jó nevű 
külkereskedelmi vállalat, ahol dolgozott. 
Mit tehet két állás nélküli ember a változá-
sokkal, bizonytalanságokkal teli világban? 
Összeszorítják a fogukat, és munkahelyet 
teremtenek önmaguknak. Nem adják fel, 
nem hagyják, hogy elsodorja őket az ár! – 
idézi fel az emberpróbáló kezdetet a cég-
tulajdonos. 

Szakonyi Istvánék sorsa is bizonyítja, 
akik bíznak önmagukban, erősebb bennük 
a tenni akarás, mint a feladás kényelme, 
azokat megérinti a szerencse. Van abban 
valami sorsszerűség, hogy Verőcén és a 
környező tizenöt településen éppen abban 

az időszakban kezdődött el a gázvezeték-
hálózat kiépítése. 

– Ez adta az ötletet, a vállalkozás alapí-
tásához. Az önkormányzattól üzlet céljára 
bérbe vettünk egy helyiséget az egykori 
mozi épületében.  Feleségem, Zsuzsa in-

tézte a kereskedelmi feladatokat, én pedig 
a kivitelezési munkákat. Ketten csináltunk 
mindent. Az árukészletünk is bizományból 
volt, az a kereskedő adta, akitől szerelőként 
húsz éven át vásároltam – tekint vissza.

  
Mindig előre tekintettek

A vállalkozóvá lett házaspár azonban 
hamar felismerte, hogy azután is boldogul-
ni kell, ha a tizenhat településen kiépül a 
gázvezeték-hálózat. – Ráadásul nagyon sok 
„vándoriparos is” megjelent, de szerencsére 
bennünk jobban bíztak az emberek. A fele-
ségem tősgyökeres verőcei lakos, helyben 
laktunk, és meg volt az üzleti hátterünk is. 
Munkám alapján engem is befogadott a he-
lyi közösség – mondja elégedetten.

Szakonyi Istvánék megszerzett tudásu-
kat és pénzüket kamatoztatva már ebben az 
időszakban is a jövőjüket építették. Mindig 
előre tekintettek. Nyitott szemmel jártak 
a világban, jó érzékkel ismerték fel, hogy 
Németországban előtérbe került a megúju-
ló energiák felhasználása. – Jó kapcsolatot 
ápoltunk a gázkészülékeket gyártó német 
cégekkel. Többször voltunk náluk gyár-
látogatáson, melyeket mindig összekap-
csoltuk az aktuális gépészeti szakkiállítás 
megtekintésével. Már akkor feltűnt, hogy 
a gázkészülékeken kívül a kazánok sokfé-
leségét mutatják be a gyártók. A németek 
gondolkodásán érződött, hogy előnyben 
részesítik a megújuló energiát, a gázfű-
tést sokan cserélték fel alternatív tüzelési 
módokkal. Meghatározó szempont volt a 
gazdaságosság és a környezetvédelem – 
ismerteti szakmai tapasztalataikat az ügy-
vezető igazgató, aki szerint számukra az 
igazi áttörést az egyik prágai szakkiállítás 
indította el.   

– A cseh fővárosban fedeztük fel a szolár-
rendszereket. A vákuumcsöves napkollek-
tort mi hoztuk be az országba. Nehéz volt 
elfogadtatni, mert a magyar piacot uraló két 
világhírű cég síkkollektort gyártott és for-
galmazott igen nyomott áron. Az ő termé-
küknek nagyobb jövőt jósoltak. Igaz, akkor 
még a vásárlók sem nagyon fi gyeltek az ár-
érték arányra. Noha mi sokkal kedvezőbb 
áron kínáltuk a kollektort, mégis inkább 
a két ismert cégtől vásároltak a felhaszná-
lók. Ekkor kezdtünk jobban elmélyedni a 
megújuló energia és a környezetvédelem 
jelentőségében, kölcsönhatásában. A már 
említett németországi kiállításon láttam a 
faelgázosító kazánokat gyártó cseh Atmos 
cég bemutatóját, mellyel a következő évben 
megkötöttük a szerződést. 

Mindez tíz éve történt, azóta a Szakszer 
Kft. az Atmos magyarországi főforgalma-

zója, vezérképviselője. Szakonyi Istvánék 
vezették be a magyar piacon a világszaba-
dalomként levédett Atmos típusú faelgázo-
sító kazánokat. A termék szellemi atyja a 
kilencvenes éveiben járó Jaroslav Cankar 
úr, aki 1932-ben találta fel, és 1936-ban 
levédette világszabadalomként. Formáját, 
kivitelezését, még a hőálló kerámiát is az 
ő tervei alapján gyártják ma is. – A német 
határ közelében működő gyárat a háború 
után elvették a Cankar családtól, melyet 
csak 1990-ben kaptak vissza. Cankar úr 
fi ával összefogva újraindította az üzemet. 
Az első évben öt kazánt készítettek, tavaly 
pedig már 27 ezret adtak el a világon. Ame-
rikától Kanadától mindenhová szállítanak. 
A faelgázosítás elvén működő kazánok 
gyártásában és forgalmazásában az Atmos 
a legnagyobb a világon – mondja szakmai 
büszkeséggel a verőcei vállalkozó, aki-
nek teljesítményével olyannyira elégedett 
a Cankar család, hogy a tárolókat gyártó 
Drazice tulajdonosainak is őt és feleségét 
ajánlották a termék magyarországi forgal-
mazójának.

700 m2-es új áruház
– közel 100 milliós raktárkészlet

A verőcei házaspár vállalkozása igencsak 
„felpörgött”. Hamar kinőtték a bérelt üzlet-
helyiséget, és azt a 100 m2-es raktárhelyisé-
get is, melyet időközben ők építettek. 

– Az önkormányzattal kötött bérle-
ti szerződésünk lejárta előtt érzékeltük, 
hogy az elöljáróság más irányú elképzelé-
se miatt meghiúsul a további megállapo-
dás. Ezért a faluban, a fő út mellett vásá-
roltunk egy házat. Ott nyitottunk üzletet, 
de a raktár továbbra is a mozi udvarban 
volt, ami nehezítette a munkánkat. Az 
áruszállító kamionok gyakran akadályoz-
ták a fő út forgalmát. Gondjaink voltak 
a raktározással is. Márpedig kereskedni 
csak akkor lehet, ha jelentős árukészletből 
válogathat a vásárló. Ezért építettük ezt 
a raktáráruházat, melyben 80-90 millió 
forintos árukészletből szolgáljuk ki a vi-
szonteladókat és a vásárlókat – tájékoztat 
a cég tulajdonosa. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Új raktáráruházat nyitott a verőcei Szakszer Kft.

Csökkenteni a függőségi viszonyt
A jövő útja a természetben rejlő energiák gazdaságos hasznosítása!

Szakonyi István



• Bontott tégla eladó (kisméretű). 
Tisztított, összerakva, letakarva. 
Kb. 5500 db. Ár.: 65Ft/db. Tel.: 
06-20-366-8102, 06-20-550-4465
• Kismaroson 1005 m2-es telek 
eladó a Tölgyeserdőben (üdülő-
övezet). Kismaros, Aranyeső u. 
4147hrsz. Irányár: 1,5 MFt., Tel.: 
06-20-550-4465, 06-20-366-8102
• A Solar Szépségszalonban új 
fodrász csapattal várjuk kedves 
vendégeinket. Kedvező árak! Ak-
ciós hajvágások! Ingyenes internet 
használat! Kínálatunk hamarosan 
sok újdonsággal bővül. Kozmeti-
kus tanulót felveszek!
Cím: Vác, Dr. Csányi L. Krt. 28., 
Tel.: 06-27-305-437, 06-20-9-263-
329. www.solar-vac.uw.hu 
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Új raktáráruházat nyitott a verőcei Szakszer Kft.

Csökkenteni a függőségi viszonyt
A jövő útja a természetben rejlő energiák gazdaságos hasznosítása!

Bardócz Lajos: Időhidak

(Folytatás az 5. oldalról)
A fejlődés ívét jól mutatja, hogy 

a vállalkozás első évében 28 millió 
volt az árbevételük, amely tavaly 
már nettó 450 millió forintot ért el. 
A jelentős bevétel mögött tíz ember 
szorgalma, szakmai felkészültsége, 
és egy tudatosan felépített üzleti fi -

lozófi a húzódik meg. A gyártótól 
kapott kedvezményeket átadják a 
vásárlóknak. –  Tény az is, hogy a 
piacon óriási az árverseny, melyre 
hatással vannak azok is, akik nem 
tartják be a tisztességes játékszabá-
lyokat – szögezi le Szakonyi István, 
hozzátéve, hogy a faelgázosító ka-
zánok mellett a tárolókat forgalma-
zó cégek 80 százalékát ők látják el 
áruval a hazai piacon. 

– Vállalkozásunkba visszafor-
gattunk minden megtermelt fo-
rintot. Arra koncentrálunk, hogy 
minél szélesebb termékskálával fo-
gadhassuk a vásárlókat. „Feltettük 
a vagyonunkat” beruházásra. A 60 
millió forint hitelen kívül mindent 
saját erőből fi nanszíroztuk.  

Szakonyi István érthető büsz-
keséggel mondja, hogy azon kevés 

megrendelő közé tartoznak, akik a 
tavaly ősszel átadott beruházáson 
dolgozó vállalkozókat határidőre 
kifi zették az utolsó fi llérig.  

Most egy más szinten, de min-
den kezdődik elölről. Szakonyi Ist-
ván és felesége ezúttal is optimista. 
Bíznak a jövőben, amire reményt 

ad az értékesítés dinamikus növe-
kedése is, ám azt sem hallgatják el, 
hogy minél jelentősebb az orosz-
ukrán gázvita, annál több faelgázo-
sító kazánt vásárolnak az emberek. 

– Már 3 évvel ezelőtt is érződött, 
pedig akkor, a mostaninál rövidebb 
ideig zárták el a gázcsapot az oro-
szok. Kesernyés humorral szoktam 
mondani: „Nekünk Putyinék és az 
ukránok a legjobb üzletkötőink”. 
Hazánk 67 százalékában kiépült 
a gázvezeték-hálózat. A világon 
nincs még egy ország, amely eny-
nyire ki lenne szolgáltatva egy 
másik államnak. A németek és az 
osztrákok is csak 20 százalékban 
függnek az orosz gáztól. A lakosság 
most döbbent rá a kiszolgáltatottsá-
gára. Mindezt tetézi, hogy a gáz ára 
állandóan emelkedik, sokan veszí-

tik el munkahelyüket. Nem tudják 
fi zetni a gázszámlát, ezért más 
fűtési módot keresnek. Ez megmu-
tatkozik a faelgázosító kazánok ér-
tékesítésében is. Noha a fa mázsája 
2600 forintba kerül, de még így is 
jóval olcsóbb, mint a gázfűtés. A 
mi kazánjaink hatásfoka 90 szá-
zalékos, 15-20 %-kal kedvezőbb 
a vegyes tüzelésű kazánokénál. A 
költségek összevetésében is remek 
eredményeket tudunk felmutat-
ni. A faelgázosító kazánnal 40-50 
százalékkal olcsóbb a fűtés, mint a 
gázzal. Érdemes számolni… 

És az emberek számolnak. Bi-
zonyság erre, hogy a Szakszer 
Kft-nek 224 viszonteladója van az 
országban, amire méltán lehetnek 
büszkék. Ami Szakonyi István 
számára is a meglepetés erejével 
hatott, hogy elsőként az ország leg-
szegényebb részén, Szabolcsban, és 
a Nyírségben ismerték fel a faelgá-
zosító kazán előnyét. Ma már min-
denhonnan jönnek a vásárlók, az 
osztrák határ mellől, az Őrségből 
éppúgy, mint Szeged környékéről.   

Mi kell a sikerességhez? – tesz-
szük fel napjainkban egyre gyak-
rabban a kérdést, melyre megszívle-
lendő őszinteséggel felelt Szakonyi 
István: - Amit elvállalok, amit csi-
nálok, abban nagyon kell bízni. Ta-
lán más már az elején feladta volna, 
hiszen mi például az idő tájt úgy 
mutatkoztunk be a Costruma kiál-
lításon, hogy egymillió forint jelzá-
log hitelt vettünk fel a házunkra. A 
költségek, a rezsik olyanok voltak, 
hogy szinte egyik napról a másikra 
éltünk. De nem adtuk fel, bíztunk 
önmagunkban, és abban, amit csi-
nálunk… 

VETÉSI IMRE 

Az idő kérdése Bardócz Lajos 
életművében kitüntetett helyen 
szerepel. Alkotásai középpont-
jába gyakran emel legendás hő-
söket a múlt nagy korszakaiból, 
akik valamiképp mégis a jelen-
nek üzennek. Művészetében né-
hány évvel ezelőtt jelent meg a 
Sámán: a titkok tudója és őrzője, 
ki szellemi fölényénél fogva nép-
ének vezetője lett. E mitikus alak 
a művész hitvallásának szimbólu-
maként, emblematikus motívum-
ként tér vissza időről-időre azóta 
is, hogy fi gyelmeztessen az örök 
értékekre, e széttöredezett idő 
romjai között.

Az erdélyi származású grafi -
kusművész mostani drámai hang-
vételű képei is visszanyúlnak e 
lassan feledésbe merülő múltba, 
hogy ott keressenek választ em-
ber-létünk végső kérdéseire. 

Időhidak. Vajon léteznek-e 
hidak, melyek összekapcsolva a 
múlt, a jelen és a jövő (látszólag) 
elkülönülő idősíkjait, átjárást és 
folyamatosságot biztosítanak? 
Fölismerhetőek-e még számunkra 
az értékek, melyek ezeknek a hi-
daknak az alappillérei? De költői 
a kérdés, hiszen a képek tanúsága 
szerint a művész töretlenül hisz a 
mulandóság között állandóságot 
jelentő hidak létezésében, még ha 
e hidakat vastag por lepi is.

Valamennyi mű hihetetlen ér-

zékletességgel idézi meg tárgyát, 
az időt, miközben csodálatosmód 
egyszerre kelti föl a pusztulás és 
a megmaradás képzetét. A bar-
nában és sárgában játszó, szürkés 
árnyalatú grafi kák a szilárdságot és 
mozdulatlanságot jelképező kőre 
emlékeztetnek. A képek, mint kő-
be vésett ábrák, miket elkoptattak 
a századok; a rajzok néhol „elhal-
ványultak”, s csak nyomokban tűn-
nek elő. Helyenként halványabb, 
majd erősebb vonásokkal meg-
rajzolt motívumok kerültek egy-
másra – félig takarásban – mintha 
különböző korokban élt emberek 
kezétől származnának. Mintha a 
megidézett korok maguk vésték 

volna rá külön-külön saját jelenük 
tanúságait.

A grafi kákon enigmatikus áb-
rák találkoznak különféle kul-
túrkörökből származó szimbó-
lumokkal, mitikus alakokkal és 
csontvázkövületekre emlékeztető 
fi gurákkal. A portrék homályosak, 
éppen jelzésértékűek, néhol csak a 
szemgödör sötétlik ki vészjóslón 
az arc körvonalaiból. Egyik alko-
táson király portréja – a művész 
egyik kedvelt – alakja. Az arany-
sárgával szőtt kép belülről fénylik, 
s ez a különös, belső fény tekin-
télyt sugároz a koronás főre, ám 
az egyéni vonásokkal nem rendel-
kező, maszkszerű arc, a dermedt, 
élettelen tekintet, mégis valami 
furcsa, testetlen baljóslatot sugall. 

Némely mű hangulatában 
szinte apokaliptikus: fejjel lefe-
lé zuhanó, vörös alak körvonalai 
bontakoznak ki foszlányszerűen 
egy női portré mögött, míg má-
sutt a földön fekvő, bukott ember 
fölé magasodó, kezében pálcát 
tartó borús tekintetű alak mintha 
az utolsó ítéletet idézné. Komor 
időkről szólnak a tablók; hogy 
mely időkről, nem tudjuk pon-
tosan. Ahogy Pilinszky mondja: 
„Talán este van, talán alkonyat./
Egy bizonyos: későre jár.”

A kiállítás február 15-ig meg-
tekinthető.

MACZKAY ZSAKLIN

Időhidak címmel nyílt meg Bardócz Lajos grafi kusművész új kiállítása a Curia Galériában január 
16-án. A kiállítást Németh Árpád festőművész nyitotta meg, közreműködött az Idestova együttes.
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Az izlandi felföld az ország 
egyötöd részét kitevő, telje-
sen lakatlan, mintegy 20000 
négyzetkilométernyi terület. A 
szigeten keresztülvágni csak a 
felföldön át lehet, és tudjuk: ez 
csak nagy nehézségek árán si-
kerülhet. Miért is? „Az Izland 
belsejében elterülő óriási, sivár 
vidéket Európa egyik legna-
gyobb vadonjaként tartják szá-
mon. Mérhetetlen távolságait 
fürkészve akár Tibetbe, Mongó-
liába, vagy ne adj’ Isten a Hold-
ra is képzelhetnénk magunkat. 
Izland belső vidékei igazából 
csak júliusban és augusztusban 
megközelíthetőek. Ez a táj tény-
leg vadon: se étel, se szállás, se 
hidak, és semmi sem garantálja, 
hogy segítséghez jutunk, ha baj 
van. Az elővigyázatos felkészü-
lés itt létfontosságú.” A 2006-os 
izlandi útikönyv mutatja be e 
szavakkal a területet, amelynek 
első kilométereit ízlelgetjük: 
gyalog! 4-500 m szint leküzdése 
a feladat az első napon, de amit 
út helyett kapunk, arra nem ta-
lálunk jelzőket. Jó, tudtuk, min-
den térkép öles betűkkel kiírta: 
csak összkerék meghajtású te-
repjárókkal járható útszakasz, 
de mégis, némi optimizmussal 
reménykedtünk valami csodá-

ban. Tolólappal félretolták a 
köveket, tegnap leaszfaltozták, 
vagy valami ilyesmi. Hát nem! 
Kő, homok és kátyútenger egy 
keréknyom szélességben, és 
a körülötte lévő kősivatagtól 

csak az különbözteti meg az 
utat, hogy valamiért itt járnak 
az autók. Hát gyalogolunk, ha 
már így hozta a sors. Nincs is 
annál szebb, mint egy ágaskodó, 
farnehéz biciklit tolva botladoz-
ni az előttünk hegyként tornyo-
suló emelkedőn. Ha felérünk 
egy-egy dombhátra, nyeregbe 
pattanunk, hasítunk vagy 200 
métert, és már szállhatunk is le 
újból, mert a kerék 10 cm  mé-

lyen süppedt a homokba. Újabb 
tolás, újabb felpattanás, újabb 
hasítás, és leszállás megint: most 
épp öklömnyi zúzottkövek vas-
tag terítéke állja az utunkat. És 
ez így megy óráról órára, napról 

napra. Konok szívóssággal kop-
tatjuk a kilométereket, általában 
reggel 9-re bontunk tábort, és 
este 7-8-ig nyeregben vagyunk. 
A megátalkodott tereppel való 
keserves, idegölő küzdelmünk 
jutalma naponta 45-50 km. A 
vidék, amelyen járunk, teljes-
séggel érintetlen, fenségesen 
kietlen, kő, kő és kő mindenütt. 
A látótér itt is rendkívül tág, 15-
20 km-re előre látni kanyargó 

utunkat, és csaknem végig el-
kísér bennünket a látóhatár fölé 
magasodó monumentális izlan-
di jégsapkák látványa: jobbra a 
Hofsjökull, balra a Vatnajökull. 
E két óriási méretű,  távolról is 
szemkápráztatóan szép termé-
szeti képződménynek köszön-
hető, hogy olvadékvizei révén 
folyamatos ivóvízellátásban 
részesülünk. Sőt, a sivatagi vi-
szonyok ellenére több alkalom-
mal térdig érő, erős sodrású, 
jéghideg gleccserfolyókon kell 
átkelnünk.. A tábori élet nem 
sokban tér el a hagyományos 
sátorozástól, legfeljebb nem fű-
re, hanem kövekre heveredünk. 
Élelem terén egész úton önellá-
tóak vagyunk, vízhez, mint már 
említettem 30-40 kilométeren-
ként hozzájutunk, a bringák jól 
bírják a rendkívüli terhelést, mi 
kell még? Talán egy kis talpalat-
nyi zöld. Ötödik sivatagi napunk 
végén ezt is megkapjuk. A fel-
bukkanó kornyadt útszéli kórók, 
néhány épület, és egy szürke 
aszfaltcsík jelzik: sikerült átrág-
ni magunkat a felföldön!

HEININGER FERENC

KÜLÖN KÖSZÖNET VÁLLAL-
KOZÁSUNK TÁMOGATÓJÁNAK, 

AZ IPOLY ERDŐ ZRT-NEK.

Kitekintő…
(III. rész)                            Izland 2008
              Öt nap a senkiföldjén



Valamikor az ősemberek gör-
nyedve, illetve négykézláb tet-
ték meg az utak nagy részét, ám 
mindez már a múlté. Szép lassan 

felegyenesedtünk és ez által erő-
sebben igénybe vettük a gerinc-
oszlopunkat, ami persze nem tett 
jót, sem a gerincnek, sem nekünk. 

A lábaink visznek bennünket 
előre, a gerincünk cipeli a terhet. 
Az emberiség leült. A számítógé-
pek visszafordíthatatlanul odaszö-
geztek minket a székhez. A mun-
ka- és szabadidőnk nagy részét  
ülve töltjük. Mindennapos, hogy a 
munkahelyükön az emberek több 
mint 9 órát ülnek. Ülnek a munka-
hely felé vezető úton, az autóban, 
a repülőn, a televízió előtt, a mo-
ziban…

A gyerekek nem futkároznak 
kint a labda után, hanem a szá-
mítógép előtt ülnek, és virtuális 
gólokat rúgnak, vagy a televízi-
ót bámulva, az iskolában... Ezért 
nem csodálkozhatunk, hogy a né-
pesség csaknem 60%-a szenved a 

gericfájdalomtól, és ez a százalék 
évente csak növekszik. Fájdalmak-
kal telnek el a hétköznapjaink, sor-
ban állás van az ortopédián, sajnos 
megemelkedett a gerinc/ csigolya 
műtétek száma is. 

Ma már van lehetőség a ge-
rincfájdalom megelőzésére, „a 
munkateljesítmény növelésére 
és kellemessé tételére.

A 2008-ban BNV díjat nyert 
SPINALIS, azaz egészséges szék, 
egy forradalmian új termék az er-
gonómiai székek világában, mely 
az Országos Gerincgyógyászati 
Központ ajánlásával került forga-
lomba Magyarországon. Lehetővé 
teszi az aktív ülést, ami a legegész-
ségesebb ülési mód. 

Van e különbség a hagyomá-
nyos ergonómiai szék, az ülőlab-
da, illetve a SPINALIS egészsé-
ges szék között? 

Be kell látni, hogy munka köz-
ben a mozdulatok több mint 95 
%-a oldalirányban történik (egér, 
telefon, PC, ...), A csigolyák min-
den mozdulatnál „súrlódnak“. A 
hát izmai megmerevednek, és nem 
dolgoznak. A medence egyensúly-
ban van. Az orvosok már régóta 
ajánlják az ülő labdát azoknak az 
embereknek, akiknek hátgerinc 
problémái vannak. Szintén meg-
felelő a gyermekeknek, mert aktív 
ülésre kényszeríti őket. A labdán 
való ülés eredménye a helyes test-
tartás és a hát- és hasizmok meg-
erősödése. A hosszantartó ülés, 
így a napi 7-12 órás irodai, illetve 
bármilyen más jellegű, ám ülő 
munka végeztével, már egy más-
fajta védelem ajánlott.

 Az egyedülálló szerkezetű 
SPINALIS szék lehetővé teszi az 
aktív ülést, ami tökéletesen má-
solja az emberi test mozgását. A 
hátgerinc ideális helyzetben van, 

a hát-, és hasizmok aktívan dol-
goznak. Biztosítva van a medence 
egyedülálló mozgósítása és az alsó 
végtagok jó támasza. Így, a hosz-
szantartó ülés sem lesz fárasztó. 
A másfél éves jelenlét, valamint 
az elmúlt időszak gyakorlati ta-
pasztalatai után mind a szlová-
kiai, mind a magyar piacon és a 
vásárlóink reakciói alapján bizto-
sak vagyunk abban, hogy ennek 
a széknek a használata javítja az 
egészségi állapotot. 

Átgondolt logisztikával és egyé-
ni hozzáállással a megrendelőink 
felé, igyekszünk, hogy teljes mér-
tékben elégedettek legyenek.  

 A dinamikus, ergonómikus 
SPINALIS széket nemcsak a ge-
rincproblémák megelőzésében, 
hanem a pozitív eredmények miatt 
az ún. gyógykezeléses ülés esetén 
is használhatjuk. 

A gerincoszlop tengely és a 
mozgás kooordináció megválto-
zása miatt, a már előrehaladott ge-
rincproblémák esetén is segítség. 
Valójában nem azt szeretnénk, 
ha elégedettek lennének, azt sze-
retnénk, ha el lennének ragad-
tatva, hiszen a SPINALIS szék, 
önmagáért beszél! Próbálja ki Ön 
is díjmentesen próbaülésünket, s 
tapasztalatai után kényelmesen 
megrendelheti álmai, azaz egész-
sége székét!

A SpinaliS szék jótékony hatá-
sait, a hatékonyabb munka, gerin-
cének megóvása érdekében tesz-
telné vagy ajánlaná barátainak, 
ismerőseinek?

Hívja értékesítőnket
és vegye igénybe

DÍJMENTES PRÓBAÜLÉS
szolgáltatásunkat!  
(06-30 6482130)

FRENYÓ KRISZTINA

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

8 Dunakanyar Régió XI. évfolyam 3. szám

Felkészülés a Grand Szahara futásra
Ismerkedés az algériai sivataggal

Béke Nagyköveti kinevezést 
vett át tavaly decemberben, az 
Egyetemes Béke Szövetségének 
éves közgyűlésén Hidvégi-Üstös 

Pál, a Vácott élő navigációs spe-
cialista, extrém sportoló, túra-
vezető, aki különböző akcióival 
szeretné felhívni a fi gyelmet a 
környezetvédelemre, s a békés 
egymás mellett élésre. Hidvégi-
Üstös Pál 2006-ban azzal a cél-
lal úszta végig a Tiszát, hogy 
felhívja a fi gyelmet környeze-
tünk védelmének fontosságára, 
2008-ban pedig ismét visszatért 
a folyóhoz, hogy futva a Tisza 
menti települések összefogását 
segítse. 

A tervezett újabb cél, hogy 
idén ősszel a világon elsőként 
küzdi keresztül magát az ultra-
futó a Grand Szaharán, az igazi 
homoksivatagon. Ennek a cél-
nak a véghezviteléhez komoly 
előkészületeket kell tenni, hi-
szen Hidvégi-Üstös Pál ezúttal 

több mint 10 ezer kilométernyi 
sivatagra és 7 hónapos, pihenő-
napok nélküli futással számol. 
A sivatagi felkészülést az ult-
rafutó már tavaly megkezdte a 
nyugat-szaharai, 170 kilométe-
res sivatagi tréninggel, melynek 
során a biztonságát garantáló 
szervezetekkel is előre, szemé-
lyesen meg tudott ismerkedni.

A Grand Szaharai futásra a 
felkészülést tavaly november 

végén kezdte meg Hidvégi-
Üstös Pál, a tréning hét napjáról 
beszámolót is készített, mely a 
www.hidvegi-expedition.com 
alatt olvasható.

Egy kis ízelítő a blogból: 
„Igaz a mondás hogy, „minden 
van a Szaharában, csak homo-

kot és meleget ne vigyenek”, a 
boltokban minden kapható, ami 
a szaharai élethez szükséges: 
(teve)hús, gyümölcs, ruházati 
cikkek, telefon, napelem, ben-
zin stb. A tevét felváltották már 
az autók, az erődök udvarán, 
a bádogházak és sátortáborok 
mellett Toyotát és Land Rovert 
láttunk 40 évestől a legújabb 
változatig. A benzin árát a he-
lyiek pénztárcájához igazítják 

kb. 50-130 forint/liter. A civi-
lizáció az otthonokba, még a 
nomád sátrakba is beköltözött, 
mindegyiknek külön napeleme 
van, mely egy akkumulátort 
tölt, és azzal világítanak, töltik 
a mobiltelefonokat.”

FISCHER ERZSÉBET

SPINALIS egészséges szék, a gerincoszlop őrangyala
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