Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
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A DMRV a harmadik legnagyobb vízközművé akar válni

Víz a városokért,
városok a vízért

Hazánk egyik legjelentősebb vízközmű szolgáltatója, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
a gazdasági válság ellenére is eredményesen zárta az elmúlt esztendőt. A nettó 10 milliárdos
árbevételt produkáló vállalatnál a múlt héten köszöntötték a törzsgárda tagokat a Víz világnapja alkalmából. „Víz a városokért, Városok a vízért” jegyében idén Takács Nikolasnak, az
X-Faktor sztárjának ítélte a „Víz Jószolgálati Nagykövete” címet a DMRV Zrt.

Zebracharta a
gyalogosokért

A

Az olimpiai- és
világbajnok

gyalogosok biztonsága érde-

Növényi
Norbert

kében a Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányság szakmai

javaslata alapján a Dunakeszi Kistérségi Társulás Zebracharta táblát helyezett
el Dunakeszin, Fóton, Gödön, Mogyo-

sportakadémiát
nyitott Dunakeszin

ródon a legforgalmasabb gyalogátkelőhelyek előtt.
(Írásunk a 4. oldalon)

A Víz világnapja alkalmából Vogel Csaba vezérigazgató szakmai elismeréseket adott át

(Cikkünk a 2. oldalon)

(Interjúnk a 8. oldalon)

Fizesse Auchan-kártyával

TANKOLÁSÁT!

MOST Auchan vásárlási utalványt
adunk ajándékba!
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minden
termék
árából!

kedvezmény

A 3% kedvezmény a teljes bevásárlás értékére vonatkozik Auchan-kártyával történő fizetés esetén a hirdetésen megjelölt napo(ko)n.
A kedvezmény utólagosan, havi záráskor kerül jóváírásra. A kedvezmény az Auchan-kártyához kapcsolódó más kedvezményekkel
nem összevonható. Az Oney a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. A hitelkártya kibocsátója az Oney
Magyarország Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Auchan Magyarország Kft. az Oney Magyarország Zrt. ügynökeként jár el. Auchan
MasterCard Unembossed kártya THM: 36,28- 41,80% (375 000 Ft, 1 év) a vásárlás napjától függően.

Átveheti: a Dunakeszi Auchan áruház vevőszolgálatán az Auchan-kártyás ﬁ zetést igazoló bizonylat bemutatásával!

Az akció 2011.02.01-től visszavonásig érvényes!
Fizesse tankolását Auchan-kártyájával a dunakeszi Auchan benzinkúton, és most 5 000 Ft feletti tankolás esetén 500 Ft, míg 10 000 Ft feletti tankolás esetén 1 000 Ft Auchan Vásárlási utalványt adunk Önnek ajándékba. Az utalványt az Auchan Dunakeszi áruház Vevőszolgálatán veheti át az Auchan-kártyás
ﬁzetést igazoló bizonylat bemutatása ellenében. Az Oney a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexé-

Auchan MasterCard Unembossed kártya referencia THM és reprezentatív példa Referencia THM: 36,28% - 41,80%
(375.000 Ft és 1 éves futamidő figyelembevételével); Éves kamat: változó, 35,28%; A hitel teljes összege:700.000 Ft; Futamidő:
határozatlan idejű; Főkártya éves díja: 3.300 Ft (Főkártya első éves díja a szerződéskötéstől számított 60 napon belüli használat
esetén 0 Ft.); Társkártya éves díja: 1.650 Ft; Hitelkártya használatához kapcsolódó díjak Tranzakciós díjak: Készpénzfelvétel belföldön: A tranzakció összegének 3%-a, de min. 650 Ft.; Készpénzfelvétel külföldön: A tranzakció összegének 3%-a, de min.
1.000 Ft.; Készpénzátutalás: A tranzakció összegének 1%-a, de min. 300 Ft.;Egyéb díjak: Számlavezetési díj: A hitel törlesztési
módja szerint: a.) 250 Ft banki átutalás esetén b.) 400 Ft készpénzátutalási megbízás (postai csekk) esetén.; Nem megalapozott
reklamáció díja: 5.000 Ft; SMS szolgáltatás díja: 200 Ft/hó

Oney_140 x 198 Big day_kedd_csütörtök flyer_2011 03 25.indd 1

• 5 000 Ft tankolás felett 500 Ft értékben!
• 10 000 Ft tankolás felett 1 000 Ft értékben!

THM: 36,28-41,80%

nek alávetette magát. Auchan MasterCard Unembossed kártya
375 000 Ft, 1 év) a vásárlás napjától függően. A hitelkártya kibocsátója az Oney Magyarország
Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Auchan Magyarország Kft. az Oney Magyarország Zrt. ügynökeként jár el.
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A DMRV a harmadik legnagyobb vízközművé akar válni

Víz a városokért, városok a vízért

(Folytatás az 1. oldalról)

A cég első embere örömmel számolt be arról, hogy tudatos és nagyon körültekintő szakmai előkészítő munkájuknak köszönhetően
tovább bővült a DMRV Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő települések
száma. Új településként 2010 januárjától Zebegényt és még öt másik
települést kapcsoltak be a DMRV
rendszerébe, és nagy változás, hogy
– hosszas előkészítés után – Nógrád
megye 54 települési önkormányzata
úgy döntött, március elsejétől a víziközmű-szolgáltatás jogát és kötelmét a DMRV Zrt.-nek adja át.
A sikerek ellenére – mint a Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt. éves
beszámolóján Vogel Csaba vezérigazgató kiemelte – az elmúlt év
nem a víziközmű-szolgáltatók éve
volt, ugyanis a sok csapadék miatt,
a vállalat működési területén közel
másfél millió köbméterrel kisebb
volt a vízfogyasztás, mint az előző
években. Ez megközelítőleg félmilliárd forint árbevétel csökkenéssel
járt, ám költségtakarékos gazdálkodással, a munkafolyamatok racionalizálásával sikerült teljesíteni
a kitűzött eredményt. Tényszerűen
szólt arról is, hogy a cafetéria juttatásra nem tudtak annyit fordítani,
mint korábban, ám a bérfejlesztést
végrehajtották az elmúlt évben.

170 ezer ingatlan
zavartalan ellátása
A 2011-es esztendő terveit két menetben állították össze, mert csak
február 26-án született meg a miniszteri döntés a díjemelés mértékéről, ami jelentősen befolyásolta az
előkészítő tervezést. A sajtótájékoztató napján még nem tudott érdemben nyilatkozni az idei bérfejlesztés mértékéről a vezérigazgató, mivel a fejlesztési miniszter az állami
tulajdonú cégnek nem engedélyezte a bértömeg növekedést, kivételt
csak az SZJA változás korrekciója
jelentett. Vogel Csaba tájékoztatása
szerint a cég 920 dolgozójából több
mint 800 főt érintett az SZJA hatása. Közel 400 embernél havi 10002000 forint fizetéscsökkenést jelent,
40 fő 4-5 ezer forinttal visz haza kevesebbet. A vezérigazgató reményét
fejezte ki, hogy hamarosan ismertté válik számukra a minisztérium
által meghatározott bérfejlesztés
mértéke.
Az idei esztendő feladatai között
fő célként jelölte meg a DMRV szolgáltatásait igénybe vevő 170 ezer in-

Az évi átlag nettó 10 milliárd árbevételű Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. állami segítség nélkül is sikeresen
kigazdálkodta az üzembiztonságot nyújtó karbantartásokhoz és fejlesztésekhez szükséges anyagi forrásokat.
Az elmúlt évben – uniós, állami és saját forrásból – közel 3 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre,
amelyből kiemelkedik a Dunakeszin felújított szennyvíztisztító – jelentette be évértékelő sajtótájékoztatóján
Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója, aki kiemelte még a saját forrásból Szobon valósult meg 250 millió
értékű beruházást is. Egy milliárd felett volt az ivóvíz és a szennyvíz hálózatfejlesztésére fordított összeg. 2010
őszén kezdődött meg a központi épület átalakítása is, amelynek keretében egy új, saját laboratórium is átadásra kerül majd Vácon. Mind e mellett az elmúlt évek árvizei jelentős plusz költséget, mintegy 150-180 millió forint kiadást jelentettek a DMRV Zrt.-nek.
kalmából – egy kedves hangulatú
irodalmi műsor keretében – Gombás Ernő titkársági osztályvezetővel
köszöntötte a törzsgárda tagokat,
akik tiszteletére állófogadást adott
Vogel Csaba. Az ünnepség kellemes
színfoltjaként bemutatták azokat az
alkotásokat, melyekkel a régió óvodásai és általános iskolás tanulói
vettek részt a Víz világnapja alkalmából kiírt rajzpályázaton.

Elismerések
a Víz Világnapján

A Duna alatt 16 méter mélyen húzódó, 550 méter hosszú közmű-alagútban
Takács Nikolas, az X-Faktor sztárja volt az alkalmi tárlatvezető"
"

gatlan zavartalan ellátását. Vogel
Csaba bejelentette, hogy 2,2 milliárd forint értékben terveznek rekonstrukciót, melyben jelentős fejlesztést képvisel a központi épület
átalakítása, ahová más településeken lévő ivóvíz– és szennyvíz-labort
telepítik át költségtakarékossági
szempontból. A cégvezető úgy ítéli meg, hogy a fejlesztés, a feladatok koncentrálásának költségei 2-3
éven belül megtérülnek.
A vízmű ma a negyedik helyen áll
a rangsorban, de mint a vezérigazgató hangsúlyozta, a nógrádi fúzióval már alig néhány ezer köbméterre vannak a dobogós helytől, és még
van bővítési lehetőség a régióban.
A nagyobb rendszer révén kedvezőbb ár– és költségarányt tudnak
előállítani. Ennek előnyeit ismerték
fel a csatlakozó nógrádi települések
is, akiknél a DMRV vállalta, hogy a
bekapcsolt településeken 2012 végéig a díjak változatlanok maradnak,
és az előző szolgáltatótól átvett dolgozókat nem építik le. 2013-tól is
csak az infláció mértékével növelt
lehet az áremelkedés mértéke.
A vezérigazgató kérdésre válaszolva elmondta országos szinten is ebben a régióban a legalacsonyabbak
a víz-és csatornadíjak, köszönhetően – szakmai tevékenységük mellett

Gödi melegvízű strand területén
üzlet eladó. Tel.: +36-20/9484-947
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kársági osztályvezetője köszöntőjében elmondta: „A cím adományozásával a társaság célja felhívni
a társadalom figyelmét arra, hogy
Magyarország a világon csaknem
egyedülálló mennyiségben és minőségben rendelkezik felszín alatti
és felszín feletti vizekkel, de ez a víz
kincs, amit meg kell őriznünk. Az
idén első ízben kiadott cím tulajdonosa zenéjén keresztül hidat teremthet, az általa közvetített üzeneteink a Duna mentén élő két nemzethez egyaránt eljuthatnak.”
– Nagyon meglepett, amikor megkaptam a hírt, hogy rám gondoltak
ezzel a címmel – mondta Nikolas, a
Dunakanyar Régiónak nyilatkozva.
– Megtisztelőnek tartom a kitüntetést – folytatta az X-Faktor sztárja,

– a DMRV Zrt. műszaki és területi
adottságainak. – Én maximum két
évet határoztam meg magunknak,

A Víz világnapja alkalmából a
DMRV Zrt. március 22-én és 26-án
nyílt napot tartott, ezúttal a Nagymarost és Visegrádot összekötő, Duna alatt húzódó közműalagútnál. A rendkívül különleges élményt kínáló program keretében
az érdeklődők a mintegy 16 méter mélyen húzódó, 3 méter átmérőjű, 550 méter hosszú közműalagútban gyalogolhattak át a visegrádi
oldalra. Az egyedi „túra” előtt keVogel Csaba vezérigazgató közel
20 kollegájának adott át elismerést

aki, miután egy iskoláscsoportot is
átkísért a közműalagúton, elmondta, hogy a Víz Jószolgálati Nagyköveteként mindenhol hangsúlyozza a
víz jelentőségét, és azt, hogy óvjuk
értékeinket.

Guiness rekord
kísérlet

A kitüntetetteket nívós irodalmi műsorral köszöntötte a DMRV Zrt.

hogy a két fővárosi szolgáltató – a
Fővárosi Csatornázási Művek és a
Fővárosi Vízművek – után a DMRV
Zrt. legyen Magyarország és Közép-Európa harmadik legnagyobb
víziközmű-szolgáltatója – jelentette ki végül Vogel Csaba.
A vezérigazgató a szakmai tájékoztatója után a Víz világnapja al-

rült sor: „Víz a városokért, Városok a vízért” szlogenjéhez igazodva,
az idei év „Víz Jószolgálati Nagykövete” cím átadására, melyet 2011ben az X-Faktor sztárjának, Takács Nikolasnak ítélt a DMRV Zrt.
A közműalagút nagymarosi oldalán kialakított kiállító helyiségben
Gombás Ernő, a DMRV Zrt. tit-

NE HAGYJA PÉNZÉT A
CSATORNÁBA FOLYNI!
INGATLAN „GYÓGYÁSZ” Mérnökszolgálati,
Kereskedelmi, és Kivitelező Kft.
Székhely: 2132 Göd-felső, Mátyás u. 21.
Tel.: 06-1-223-0934,
esti órákban: 06-27-341-276
www.ingatlangyogyasz.hu
Megtérülési
kalkulátorral.

Mint megtudtuk a hétköznapi
munka mellett idén nyáron is szerveznek kitelepülést központi helyekre, ahol a víz fontosságát szeretnék
bemutatni. Június 8-án pedig aktív
szerepet vállalnak – több magyar
városhoz hasonlóan – a MAVÍZ által meghirdetett Guinness kísérletben. A nem mindennapi akciót
a helyi vízszolgáltatók szervezik és
támogatják, melynek célja; közösen
vigyék sikerre, hogy egy időben, egy
helyen a legtöbb ember igyon csapvizet. A vízszolgáltatók a rekord kísérlettel, az egyik legnagyobb kincs,
a víz jelentőségére kívánják ráirányítani a figyelmet.
Vetési Imre

Ne a locsolással, a csatorna
díjjal takarékoskodjon!!!
Ha gyorsan megtérülő
befektetésre vágyik, szereltessen

locsolóvíz mellékmérőt

teljes ügyintézéssel két héten belül.
Költségei már az első évben
megtérülnek, medence esetén még
hamarabb!!! Hívjon most!

+36-20/42-88-520

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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A világörökség cím vonzásában
A Limes egyik helyszíne
Dunakeszin látható, a rév
közelében, a Duna sor 2831. számú házban, ahol a tulajdonos, Hirschberg Attila
létrehozta és 2009 szeptemberében megnyitotta az egykori Kikötőerőd feltárt falmaradványaiból azt a múzeumot, amelyben a látogatók
nem csupán az erőd egykori
életével, hanem a Római Birodalom egész történetével is
megismerkedhetnek.
A
múzeumtulajdonos
a Magyar Limes Szövetség ügyvezető elnökeként
is rendkívül dinamikusan
szorgalmazza, hogy a várhatóan világörökségi helyszínekké váló települések már
most készüljenek arra, hogy
az egykor római Duna-menti határvonal igen jelentős turisztikai útvonallá válik. Beszélgetésünk során azzal érvelt, hogy mivel ezek a helyszínek a Duna mentén egy
helyszínsorozat részeként jelennek meg, melyek rendkívül könnyen megközelíthetőek és jelenleg is kiemelkedő módon és mennyiségben
használt nemzetközi turistaútvonalon fekszenek, szinte
garantált eredménnyel integrálhatók egy „Római alapú”
tematikus útvonalba. Ráadá-

Magyarország 2008-ban elnyerte a Duna-menti római Limes (határvonal) UNESCO Világörökségi pályázat nevezéséhez
szükséges financiális alapot. A program lezárása ez év szeptembere, a benyújtás tervezett határideje 2012 január hónap. Az
elbíráláshoz mintegy másfél évre van szüksége az UNESCO ICOMOS nevű szervezetének, ezután kaphatják meg a helyszínek a világ legnagyobb elismerését és az ezzel együtt járó rendkívül nagy érdeklődést, amely természetesen az örökség-turizmusban jelenik meg.
sul erre könnyen ráépíthetők
a meglévő középkori (Győr,
Komárom, Esztergom, Visegrád, Szentendre, Mohács), az ős és kora ókori nevezetességek is, a már meglévő bemutatóhelyek, továbbá
a bor– és welness turizmus,
valamint Budapest teljes infrastruktúrája. Ez a projekt
mérete, kézenfekvő lehetőségei miatt könnyen stratégiai
jelentőséget kaphat Magyarországon, hiszen közel hetven települést és a fővároson
kívül mintegy egymillió embert érinthet, beleértve természeteses a mi régiónkat is.
Megfogalmazódott tehát
a kérdés: szüksége van-e az
érintett településeknek egy
turisztikai állomás kialakítására? Kellő indoklással ezt
a kérdést tette fel Hirschberg
Attila azon a találkozón,
melyre február végén meghívta Szob, Verőce, Vác, Göd,
Dunakeszi és Szigetmonostor polgármestereit, akik a
meghívásnak eleget téve a
Dunakeszi Kikötőerőd Múzeumban ismerkedtek meg
a világörökségi programter-

vezettel, annak várható turisztikai s nem utolsósorban
imponáló lehetőségekkel kecsegtető gazdasági következményeivel.
Utalt arra, hogy egy olyan
kulturális és turisztikai
szempontból eladható útvonalat kell kialakítani, amely
várhatóan megkapja a világ legnagyobb reklámjának számító UNESCO világörökség címet, s amely mil-

liós nagyságrendben vonzza
majd a turistákat. Megjegyzendő, hogy a világon jelenleg csak kilencszáztizenegy helyszín rendelkezik ezzel a kitüntető címmel, s ezek
mind jelentős turisztikai célpontok. A meghívott polgármesterek által képviselt települések már most is rendelkeznek kiemelkedő nevezetességekkel, Vác például
impozáns belvárosával, Du-

nakeszi a lósporttal, a repülőtérrel és a Kikötőerőd Múzeummal és még lehetne sorolni, ezek pedig közvetlenül
vagy közvetve összekapcsolhatók a majdani világörökségi turisztikai útvonallal.
A polgármesterek egyhangúlag azt a szándékot fogalmazták meg, hogy készítenek
egy előterjesztést arról, hogy
mindenkinek a saját maga által képviselt települése gaz-

daságilag is bekapcsolódjon a
világörökségi programba, valamint azt, hogy együttműködnek és lobbitevékenységet
folytassanak más települések
felé és mindezt a testületek
elé tárják. Ezt követően mindenhol egy munkacsoport
elkezdi kidolgozni azt, hogy
miképpen működtethető logisztikailag a majdani, főképpen nyugatról jövő turistaforgalom kezelése, attrakciók szervezése.
Azt is elmondta még
Hirschberg Attila, hogy érdemes és fontos csatlakozni a Magyar Limes Szövetséghez (www.ripapannonica.
hu), amely hivatott összefogni a kulturális útvonalat, a nevezésben szereplő helyszíneket és az ahhoz kapcsolódókat, mind befelé egymás között, mind kifelé, a hivatalok,
a kormányzat és nem utolsó
sorban a külföldi utazási irodák, a „vevők” felé. Mindez
hosszú távon gazdasági fellendülést, jelentős bevételt eredményezhet, ami semmiképpen sem lebecsülendő. Minden település várja az érdeklődő vállalkozók jelentkezését!
Katona M. István
Fotó:
Hirschberg Attila
archívuma

A helyi érdekek és tapasztalatok alapján

Korszerűsödő közigazgatás

A helyi önkormányzatok szakmai tapasztalatainak figyelembevételével korszerűsíti a magyar
közigazgatás rendszerét az Orbán kormány – jelentette ki gödi látogatása során Dr. Tarnai
Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke. A vendéglátó polgármester, Markó József is
ésszerűnek és időszerűnek tartja a közigazgatási struktúra átalakítását, melynek megvalósítása során azonban ő is fontosnak tartja helyi érdekek és tapasztalatok figyelembevételét.

Dr. Tarnai Richárd, a Pest
Megyei Kormányhivatal elnöke gödi látogatása alkalmával
a helyi sajtóképviselőinek adott
tájékoztatójában
kiemelte,
hogy az Orbán kormány egyik
legfontosabb célja a széttagolt
területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítése, az
egyablakos rendszer kialakítása az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
A kormánypárti országgyűlési képviselő bevezetőjében
elmondta, hogy nagy családos
édesapaként és politikusként
egyaránt jól ismeri, hogy mi-

lyen gondok foglalkoztatják az
ügyeiket intéző állampolgárokat. A Pest Megyei Kormányhivatal irányításával működő Kormányablak – így a közeli Vácon – az állam „kinyújtott kezeként” abban segít,
hogy az emberek minél egyszerűbben, gyorsabban, mindössze egy ablaknál intézhessék
ügyeiket. A megyei hivatal elnöke reményét fejezte ki, hogy
a járások létrejöttével minden
székhelyen megnyílik majd
a Kormányablak, melyben a
közigazgatási reform eredményeként élesen külön válik az

ügyintézés és a hatósági tevékenység.
A január óta működő Pest
Megyei Kormányhivatal tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy – a szakigazgatási szerveknél sok esetben felelhető – pazarló gazdálkodást megszüntesse. Dr.
Tarnai Richárd új, a magánszférára jellemző gazdálkodási
szemléletet kíván meghonosítani az állampolgárok adóforintjaiból működő szakigazgatási szervek munkájában. A megyei hivatal elnöke azt azonban
határozottan leszögezte, hogy
politikusként irányítja a Kormányhivatalt, az országgyűlésben segíti a közigazgatás működésének javítását célzó törvényalkotó munkát, ám a szakigazgatási szervek szakmai munkájába semmilyen módon nem
kíván beleszólni, mert ott kiváló szakemberek dolgoznak.
Markó József polgármester örömét és köszönetét fejezte ki a rendkívül konstruktív hangulatú szakmai konzultációért Dr. Tarnai Richárdnak. Reménykeltőnek nevezte
az együttműködést, melyben
a kis települések érdekei is érvényre juthatnak.
Vetési Imre
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Tudósítások Dunakesziről
„Én megállok a zebra előtt! Csatlakozz!"

Zebracharta a gyalogosokért

A közlekedési morál javítása, a zebrán átkelő gyalogosok biztonságának védelme érdekében országos mozgalmat indított
2008 végén Dunakeszi rendőrkapitánya. Kovács László alezredes ötletét felkarolták és támogatták a városi önkormányzat
vezetői, több rendőrtábornok és ismert művész, sportoló.
A Zebracharta néven zászlót bontó akciót „a magyar
közlekedési morál állapota”
hívta életre – mondta az akkori megnyitón a rendőrkapitány, aki szerint nem a szabályokkal van baj, hanem a „fejekkel”. Új ötletekre, új módszerekre van szükség, melyek
megváltoztatják a közlekedők, az autósok szemléletét.
„Én megállok a zebra előtt!
Csatlakozz! – felhívás hatására az elmúlt másfél évben közel ezren tartották fontosnak,
hogy autójukban elhelyezzék
a mozgalom lényegét hirdető
matricát – tájékoztatott pénteken Sebőkné Kozma Ilona
rendőr főhadnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője. A rendőrtiszt bíztatónak
tartja, hogy a hónapok múlásával mindjobban érzékelhető a közlekedési morál pozitív irányú változása. – Sajnos
a 2009-es esztendő baleseti
adatai lehangoló képet mutattak, de szerencsére tavaly
már jóval kedvezőbb kép tárult elénk, hiszen „csak” 3,7
százalék volt a gyalogosokat
ért balesetek aránya. A tendencia azt mutatja, hogy egyre inkább figyelembe veszik

a gépjárművel közlekedők a
KRESZ előírásait. Akik csatlakoztak a Zebrachartához,
azok szívügyüknek tekintik
az akció sikerét. Tapasztalataink szerint a Zebracharta szlogenjével közlekedő au-

tós mögött haladó gépjárművezető is tolerálja, hogy az
előtte haladó megállt a zebra
előtt – osztotta meg a rendőrség tapasztalatait Sebőkné
Kozma Ilona, aki Dióssi Csaba polgármester társaságában jelen volt, amikor március 25-én, Dunakeszin elkezdték felszerelni a Városháza mellett lévő gyalogos
átkelőhely előtt az autósokat

figyelmezető világító Zebracharta táblát. Dióssi Csaba
országgyűlési képviselő személyes jelenlétével is kifejezésre kívánta adni, hogy kiemelt jelentőségű kérdésnek
tartja a gyalogosok, a közle-

kedők biztonságát szolgáló
feltételek megteremtését.
A Dunakeszi Kistérségi Társulás és a városi rendőrkapitány megállapodása
alapján Dunakeszin 3, Fóton,
Gödön és Mogyoródon 2-2
kiemelten forgalmas átkelőhelynél szerelték fel a figyelemfelhívó táblákat az út
melletti villanyoszlopokra.
– Kovács László rendőrka-

pitány úr megkeresése alapján a programot felkarolta és
anyagilag is támogatja a négy
települést alkotó Dunakeszi
Kistérség – tájékoztatott Lévai Tímea. A Társulás munkatársa beszámolt arról is,
hogy a 2010-ben hozott döntés alapján 3,6 millió forinttal támogatta a világító táblák gyártásának és kihelyezésének költségeit a Dunakeszi Kistérségi Társulás.
Sebőkné Kozma Ilona
rendőr főhadnagy elmondta, hogy a városi rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést
tart a gyalogosan és a kerékpárral közlekedők biztonsága
érdekében. Az akció során ellenőrizzük a kerékpárok műszaki, és biztonságtechnikai
állapotát is – tette hozzá.
A
közlekedésrendészeti
osztály vezetője örömét fejezte ki, hogy miközben éppen március 25-én budapesti
lakók a biztonságos gyalogátkelőhely feltételeinek bővítése érdekében demonstráltak, addig a Dunakeszi Kistérségben erre már a Zebracharta világító táblái hívják
fel az autósok figyelmét.
Vetési Imre

Olimpiára készül Dallos Gyula

Szinte futótűzként terjedt el a hír, hogy Dallos Gyula, a lovassport örökös bajnoka, Dunakeszi város díszpolgára, közel két éves kihagyás után, ismét versenyez. Március 12-13-án, egy A kategóriás magyar bajnoki fordulón második helyezést ért el. Otthonában kerestük fel, hogy a hír kapcsán megkérdezzük:
– Miért kezdett újra versenyezni?
– Azért kezdtem újra, mert az értékítéletem, ars poeticám az, hogy
amit nagyon szeretünk, azt nem lehet abbahagyni. Nekem a versenyzés az életem, jövőre lesz ötven éve,
hogy aktív sportoló vagyok. Szerencsétlen másfél-két évet hagyok
magam mögött, egy súlyos térdműtétem volt, de egy pillanatig nem
gondoltam arra, hogy befejezzem
a sportolói karrieremet. Újra folytatom és versenyzek. Szakmai célom is van, nem titkolom. Megpróbálom a lehetetlent, hogy kijussak
a londoni olimpiára, mert az eredménytáramból egyedül az olimpiai
helyezés vagy érem hiányzik. Ötkarikás versenyen még soha nem
tudtam elindulni, pedig ott voltam
nemegyszer a világ egyik legjobb
lovával, Aktionnal, akivel minden
idők legjobb eredményeit elértem,
kétszer is tettem esküt, mégsem sikerült még elindulni sem, mert a
sors úgy hozta. Ez most a szakmai
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célom, mert cél nélkül nem szabad
semmit sem csinálni. De erkölcsi
motivációm is van, példát szeretnék mutatni a fiataloknak, hogy
ebben az életkorban is lehet aktívan versenyezni, alázattal, szeretettel. Nem az egoizmus önmutogatásával, hanem a ló szeretetével
és az iránta érzett tisztelettel. A lovaglás nagyon populáris, nagyon

sokan művelik, kell a fiataloknak
a példa.
– És gondolom, ez a sportág nem
életkor függő?
– Valóban, a lovaglás technikai sport. Ezt addig lehet csinálni, ameddig érzi a versenyző, hogy
van hozzá kondíciója, megvan még
a bátorsága és megvannak azok a
reflexek, amik képessé teszik arra,
hogy magas szinten versenyezhessen. Nagyon szeretném elérni, hogy
a fiatal lovaimmal, Comicoval, illetve Central Casino Cantorral minél előbb feljussak a nagydíj szintre, mert a vágyam, hogy az olimpiai nagydíjat lovagoljam.
– Hosszú felkészülés előzte meg a
mostani versenyt?
– Hamar formába jöttem, és az
operáció után fél évvel Zsófi lányom Druppy nevű lovával első alkalommal már nagydíj szintű elemeket lovagoltam.
(Folytatás az 5. oldalon)

A Fidesz dunakeszi csoportja
Tisztelettel meghívja Önt

az új alkotmányról tartandó
előadásra és beszélgetésre.

Előadó: Gulyás Gergely
országgyűlési képviselő,
az alkotmány-előkészítő bizottság
Fideszes alelnöke

Helyszín: Dunakeszi,
Házasságkötő terem,
Szent István u. 19.
Időpont: 2011. április 8. péntek 18 óra
fidesz.hu

A többség nemmel
voksolt a Tóvárosban
A Tóváros lakóparkban
élők közül többen azzal a
kéréssel keresték meg az önkormányzatot, hogy teremtsen kihajtási lehetőséget a
lakóparkból a Kossuth Lajos utcára a Szabadka utcánál. A város vezetése nem
zárkózott el az ötlettől, de
– mivel a lakóparkban élők

megosztottak voltak a kérdésben – a döntést a helyi
lakosságra bízta. A március
19-én megtartott vélemény
kifejező szavazáson a lakóparkban élők közül összesen
282 fő vett részt. A voksoláson 90-en az új kijárat nyitása mellett, 192-en pedig ellene szavaztak.

Ingyenes gallyés elektronikai
hulladékgyűjtés

Idén március 28-tól április 15-ig szállítja el díjmentesen a gallyat a Közüzemi- és Komplex Kft. Mint azt a városi cég képviselőjétől megtudtuk
a térítés nélküli gallyszállítás feltétele, hogy maximum 2 méteres hosszra legyen vágva, minimum két helyen átkötött, és maximum 50 cm átmérőjű kévében, az előre meghirdetett napon reggel 6,30-ig a kuka mellé helyezzék el. Az elszállítás pontos napjáról a járatnapot megelőző héten a hulladékgyűjtő edényre ragasztott címkén tájékoztatja szerződött
partnereit a szállító vállalat.
Az ingyenes elektronikai hulladékgyűjtést április 16-án reggel nyolc
órától délután két óráig tartják a városban. Az elektronikai hulladékokat a Barátság úti lakótelepen, a
Casalgrande téren és a Szent István
utca 1. szám alatt, a Közüzemi Kft.
parkolójában veszik át.
Az ingyenes lomtalanítás 2011. április 18-tól 2011. június 20-ig tart,
melynek pontos, utcára lebontott
időpontjáról minden ingatlan tulajdonosát, lakóját a kukára kihelyezett
címkén külön értesíti majd a Közüzemi-és Komplex Kft.
A lapunknak nyilatkozó szakem-

ber azt is elmondta, hogy 50 ezer forint pénzbírsággal sújtható, aki a tiltás
ellenére elszállításra építési törmeléket
(sitt), háztartási szemetet, kerti hulladékot, ágat, gallyat, autógumit, veszélyes hulladékot (festék, hígító, fáradt
olaj, vegyszerek permetező szerek) is
kirak. A Közüzemi Kft. kéri a lakosságot, hogy a papírt, műanyag és PET
palackot, üveget a város 30 pontján kihelyezett szelektív gyűjtőkbe vigye!
A lomtalanítással kapcsolatban felmerült egyéb kérdéseikre Bauer Márton szállításvezető a +36-30-2510301-es telefonszámon ad tájékoztatást az érdeklődők számára.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Olimpiára készül Dallos Gyula
(Folytatás a 4. oldalról)
Ezekkel a lovakkal, amelyekkel most indultam a
versenyen, nagyon rövid,
mindössze egy-két hónapos
felkészülésem volt. A múlt
év szeptember 10-én kaptam a lovakat, és intenzív
három hónapos tréning következett ezután.
Nagyon kritikus és maximalista vagyok, nem szeretem a középszerűséget.
Sokkal többet tudnak már
most a lovaim, mint ahogy
azt korábban mutatták, már
kétszer is második lettem,
de még szokniuk kell a versenyek légkörét. Bizakodok,
örök optimista vagyok, hamarosan újabb megméret-

tetés lesz, szintén egy A kategóriás nemzeti versenyen.
Szépen haladok velük előre
lépcsőről lépcsőre.
– Akkor nagyon aktívak a
mindennapjai?
– Igen, mert a lovagláson
kívül három egyetemen tanítok. A bécsi egyetemen
meghívott előadó vagyok,
a Szent István Egyetemen
egyetemi tanár vagyok, a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem testnevelési fakultásán oktatok.
Nagyon nagy megtiszteltetés és munka is egyben, hogy az új nemzeti lovas program és stratégia kidolgozásában kulcsszerepet
tölthetek be. A munkát végző team vezetője Lázár Vil-

mos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke, én a tiszteletbeli elnöki tisztet töltöm be.
A program jó eséllyel bekerülhet a tavaszi időszakban a kormányprogramba. Ezzel megkapná a ló azt
a történelmi esélyt, amit a
második világháború vége
óta nem kapott meg. És talán megvalósulhat Széchenyi gondolata: Amely gazdaságbéli tárgy hasznot
hajt, annak előbb utóbb
haszna, sikere lészen”.
Katona M. István
Fotó: Hajdu Krisztina

Olvasóink írják

"

Emlékezzen, Polgármester úr..."

A Dunakanyar Régió című közéleti újság XIII. évfolyam 4. szám 3. oldalán „Sződliget
megerősödve jön ki a válságból – állítja Juhász Béla polgármester” olvashattunk egy ös�szeállítást, melyben polgármester úr – többek között Sződliget község árvízvédelmi vonalának kijelölése, illetve megépítése kapcsán több olyan állítást is megfogalmaz, mely
nem fedi a valóságot, sőt ellentmond a tényeknek.
Sződliget község önkormányzata a gát, annak nyomvonala ügyében, sem 2010 októbere előtt, sem azt követően nem
folytatott érdemi konzultációt, egyeztetést az érintett lakóközösséggel. Ezzel szemben, a
képviselő-testület 2009. április
9-i határozatában létrehozott
egy olyan ad-hoc bizottságot,
melynek összetétele nem felelt
meg a vonatkozó önkormányzati törvényben előírtaknak.
Ezt követően az árvízvédelmi
nyomvonal, és a műszaki tartalom kérdésében ez az ad-hoc
bizottság dönt el minden fontos
kérdést.
Ugyanezen a napon a képviselő-testület úgy döntött,
hogy pályázatot nyújt be az
„Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése” címmel. A
képviselő-testület döntött arról is, hogy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt készített, melynek készítőjét három ajánlatból, a legkedvezőbb ajánlatot adóval kell elkészíttetni. Ez sem így történt,
hiszen a VÍZIMŰ Bt. egyetlen
versenyzőként 1.8 millió forintért elkészíthette azt a javaslatot, amely olyan nyomvonalat
határoz meg, melyről 11 lelkes
amatőr dönt, viszont a képviselő– testület a mai napig sem
foglalta határozatba a nyomvonalat. Ennek ellenére a pályázat benyújtásra került, a vízjogi engedélyes terv elkészítésére
a közbeszerzési pályázat eredményeképpen az ERBO-PLAN
szerződött.
A tervezés elindult. A rögzített nyomvonalat időközben az
önkormányzat – szintén határozat nélkül – módosította. A
módosítás következtében a tervező figyelmét elkerülte, hogy
így most már Natura 2000 védettség alatt lévő területet is
érint a nyomvonal, ezért környezeti hatástanulmányt kell
készíteni.
2010. április 7-én a Malom
utca, Liget utca lakói – 71 aláírással – kérvényt, javaslatot
fogalmaztak meg az önkormányzat felé, melyben leírták,
hogy az utcán, a házak között

haladó parapet falas megoldással szemben, azt szeretnék,
ha a lakott területtől mes�szebb – mintegy 70 méterrel
– haladjon a gát nyomvonala.
A nyomvonal módosítást az is
indokolja, hogy a gát magánterületen is áthalad, bár a tervekben mint önkormányzati
terület szerepel. (Az már csak
hab a tortán, hogy az érintett
ingatlan tulajdonosait az önkormányzat, elfelejtette erről
az apróságról tájékoztatni. Vagyis, mindez a tudomásuk nélkül történt.) Az önkormányzat a mai napig sem válaszolt
erre a beadványra, és minden
hivatalos fórumon, hatóságnál
egyedül lehetséges nyomvonalként az eredeti, az érintett
lakók által kifogásolt nyomvonalat szorgalmazza.
Az említett aláírók közül számos lakó kapott olyan felszólítást, mely szerint rossz helyen
van a kerítésük, és azt 2011.
március 31-ig el kell bontaniuk.
Hogy van-e összefüggés a kerítésbontási felszólítás és a megtervezésre került gát nyomvonala között? Esetleg elképzelhető, hogy a 20-30 évvel ezelőtt épült, engedélyekkel rendelkező kerítések azért vannak
útban, mert nincs meg a közművek és a támfal (gát) között
az előírt, és megtartani szükséges védőtávolság?
2010 októberében az önkormányzat a gát építésével kapcsolatban lakossági fórumot
szervezett. A meghívottak között volt a tervező, és a pályázati bonyolító is. Sajnos egyik
szervezet sem jelent meg, annak ellenére, hogy a vízjogi engedélyes tervek, és a szükséges
munkarészek 11 millió forintba kerülnek, a kommunikációra pedig 3 millió forint áll rendelkezésre az elnyert pályázati
keretből!
A polgármester úr állításával
ellentétben a gát nyomvonala egyik változatban sem érinti a Duna-Ipoly Nemzeti Park
védettsége alatt álló területeket, hiszen azok a Sződ-Rákos
patak Göd felőli oldalán találhatóak.
A Malom ill. Liget utca te-

rületén kialakítandó homokzsákos védekezés az érintettek
részéről értelmezhetetlen, de a
kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy ennek a javaslatnak
semminemű köze nincs a tényleges védekezéshez, pusztán azt
a célt szolgálja, hogy a törvényben előírt elsődleges védekezési vonalként megjelölhető legyen a terület és ezáltal szabad
kezet kapjon az önkormányzat.
Felesleges és szükségtelen (kisajátítás, elbirtoklás, bontás) és
egyéb olyan cselekményekhez,
amelyekkel előkészíthetővé válik a nevezett terület jövőbeni,
öncélú felhasználása.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy az erdőgazdálkodási tervének végrehajtása során
magánterületen lévő fákat is
kivág. Erre lehet következtetni, hiszen ezen a területen minden fa kapott egy piros jelölést.
Az már csak a véletlen játéka lehet, hogy ezek a fák többek között azon a magánkézben lévő
területen állnak, amin a gát is
haladna. Változatlanul egyetlen
szó sem esik arról, hogy az itt
élők egy olyan alternatív nyomvonal vizsgálatát kérik – immáron egy éve – amely biztonságos, és mindenki által elfogadható megoldást jelenthet az árvízi veszélyeztetéssel szemben.
Az érintett ingatlanok tulajdonosai, értetlenül állnak Juhász Béla polgármester döntései és nyilatkozatai előtt, hiszen október 3-a, vagyis a választások előtt, még támogatásáról biztosította az ott élőket.
Ám úgy tűnik, hogy Juhász úr
emberileg és cselekedeteiben is,
hátat fordítva az őt megválasztó, személyébe bizalmat fektető
polgároknak, a lakosság érdekeit figyelmen kívül hagyva, egy
jó diktátorhoz méltón irányítja
Sződliget önkormányzatát.
Major Csaba,
Ritzl István

A fenti felvetésekkel kapcsolatban megkerestük Juhász
Béla polgármester urat, akinek válaszát anyagtorlódás
miatt a következő lapszámunkban közöljük. (a szerk.)

5

Új Széchenyi Terv – új lehetőségek:
4. Közlekedésfejlesztési Program

Lendületbe hozni
Magyarországot!
Az Új Széchenyi Terv elemzései szerint a közúti közlekedés területén jelentős súlypont-áthelyezésre van szükség. A fejlesztések súlypontját a főutak településeket elkerülő szakaszainak megépítésére, valamint a meglévő úthálózat fenntartási munkáira kell áthelyezni.
Ezen témakörben jelenleg 6 pályázati kiírás érhető el. A 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztésére több mint 50 milliárd forintos keret
áll rendelkezésre, de a pályázat csak Pest megyén kívüli régiókból érhető el és csak három
pályázó adhatja be: a Magyar Közút NZrt.,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.
A Közlekedés Operatív Programon belül ún.
kiemelt projekt javaslatokat is be lehet adni. A
2011-2013. időszakban ilyen javaslatokra 347
milliárd a tervezett keret. Fő cél a közlekedési projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása, valamint a közcélú és közforgalmú infrastruktúra fejlesztések támogatása.
Fontos megemlíteni, hogy ezen pályázat keretében belül helyi önkormányzatok és azok társulásai is pályázhatnak, akár Pest megyéből is
és ezen program keretében megvalósítandó
projektek előkészítésének támogatására is lehet támogatási-igényeket benyújtani.
A hazai és a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruforgalom kiszolgálásában a siker záloga a jó koordináció, a fejlett
logisztika. Ennek érdekében pályázni lehet
ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) és regionális logisztikai központok
fejlesztésével. Támogatásra kerül logisztikai
központok és szolgáltatások fejlesztése céljából eszközbeszerzés, infrastrukturális és in-

gatlan-beruházás, illetve információs technológia-fejlesztés. A minimálisan kapható támogatás 25 millió forint. Maximálisan 250
ill. 500 millió forintot lehet nyerni.
Továbbra is támogatott cél a kerékpárutak
fejlesztése. A konvergencia régiókból pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak
mentén, valamint a kerékpáros hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódóan többek között a kerékpáros kultúra kialakítását támogató kampányok megvalósítására, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítésére,
csomópontok kerékpáros közlekedés céljára
történő átalakítására, kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, pihenőhely kiépítésére, forgalomtechnikai eszközök, forgalombiztonsági berendezések, létesítmények kiépítésére. Ezen célokhoz kapcsolódóan kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezésének társfinanszírozására
is lehet pályázni.
Dr. Horváth Viktor ügyvezető
Forrás-Trend Kft.,
Dunakeszi,
Barátság u. 4/a
http://www.forrastrend.hu

A Forrás-Trend Kft. A Magyar Projektfejlesztő
és Pályázatkezelő Konzorcium tagja.
http://eumappak.hu

Tavasszal is célszerű
ellenőrizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok előtt, hanem ilyenkor tavasz kez
detekor is érdemes ellenőrizni a vízmérőket.
A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán tartásáról és a
vízmérők épségének megőrzéséről a fogyasztó köteles gondoskodni. A
szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp
célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi
házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőztetjük az aknát, így a mérők
megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos
üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen
a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV Zrt. (Vízmű) szakemberei gyors és egyszerű technikát
javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el
gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg
a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás
lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ellenkező esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is meg
hibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk
meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára,
hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése
közös érdekünk!
DMRV Zrt.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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A legkorszerűbb világítóeszköz az energiatakarékos LED

Beszélgetés Halmágyi Józseffel, az Incomp tulajdonosával
A Természetvédelmi Világalap
(WWF) világszerte március 26-án
20 óra 30 perctől rendezte meg Föld
órája (Earth Hour) elnevezésű akcióját, melynek keretében több százmillió magánszemély és intézmény oltotta le a villanyt egy órára, kialudtak a
fények a világ számos emblematikus
épületén a klímavédelem és az energiatakarékosság jegyében. A Föld órája kampány célja az energiatakarékos
életmód gondolatának terjesztése. Vagyis, hogy a mindennapokban tudatosan, nem pazarolva használjuk az
energiát.
A Föld órája idei akciója alkalmával beszélgettünk Halmágyi Józseffel,
a dunakeszi Incomp Kft. tulajdonosával, aki a korszerű és rendkívül gazdaságos LED világítás egyik magyarországi apostola. A dunakeszi szellemi
műhelyben kitalált és élőállított prototípus mintájára Kínában, Amerikában, Taiwanon készülnek az üzletekbe
kerülő LED lámpák.
– A szakirodalom szerint, a LEDes fényforrások kisebb teljesítményt
igényelnek ugyanannyi fényteljesítmény előállításához. Ez csak az energiatakarékosságot szolgálja, vagy ennél többet is jelent a világítástechnikában?
– Nagyon nagy ugrás a régi rendszerhez képest. A LED-es fényforrástól a legtöbbet az energia hatékonyság
és élettartam terén várhatunk, ami jelentősen túllép a hagyományos izzólámpák esetében megszokottaktól.
Mindenki ismeri a spotlámpákat is,
ezek jól világítanak, de sokat kell egy
lakásban használni, és jelentős energiát fogyasztanak. Fókuszált a fénysugár, ha sokat kapcsoljuk le-föl, akkor könnyen meghibásodnak, komoly
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anyagi terhet jelentenek. Egy LED világítótest tulajdonképpen tizedrész
energiát fogyaszt, tehát 50 watt helyett 5 wattot, 35 helyett 3 wattot, és
érzéketlenek a kapcsolgatásokra. Az
élettartamát 25 ezer órától lehet várni. Mindebből következik a sokkal kisebb környezetszennyezés, és az új beruházásoknál sokkal könnyebb applikálni a LED-es technológiát. Egyszer
kell beruházni, és ezáltal sokkal gazdaságosabb.

– Milyen az érdeklődés a LED-es
fényforrások iránt?
– Kínában van egy gyártói hátterünk, kidolgozunk különböző technológiákat a legmodernebb technikákhoz. Ezeket a technológiákat igyekszünk felhasználni a jelenleg felfutóban levő LED-es világítótechnikában.
Másképp kell gondolkodni a LED
technikában, mint a hagyományos izzószálas technikában. Mivel az árviszonyokban nagyon nagy különbség
van, segíteni akarok, hogy akik majd
fel fogják használni ezt a technológiát,
ne fölöslegesen dobják ki a pénzt, nézessék meg, vizsgáltassák meg azokat
a lehetőségeket, hogy a hagyományos
világítástechnikát hogyan lehet ötvözni a LED-es technológiával. Érdeklődnek, keresik az új technikát. Az a baj,

hogy a nagy áruházláncokban vannak
dömpingek, amely során olcsóbb kategóriájú eszközöket árulnak, ami nagyon rövid idő alatt tönkre tud menni.
A régebbi technológiáknak megfelelő
LED-ek nem olyan stabilak, nem azt a
fajta fényt adják, és gyakorlatilag sokkal hamarabb elveszthetik fényüket.
– Miben nyilvánul meg a segítség,
amelyet Ön, illetve az Incomp Kft.
nyújthat?
– Dunakeszi bemutatótermünkben
az érdeklődőknek nemcsak tanácsot
adunk, hanem oda tudjuk adni kipróbálásra is a LED-es fényforrásokat. A
Dunakanyarban egyébként Vácon is
lehet ezekkel találkozni. A LED technológiát nemcsak háztartásokban, hanem a közvilágításban, reklámtechnikában is fel lehet használni, például,
világító paneleket, sőt, rá lehet építeni
ezeket a rendszereket a napenergiára.
Kis karbantartást igényel, jóval eszköztakarékosabb a rendszer. Az általunk árusított világítástechnikai LED
eszközöket valós körülmények között
lehet megnézni, hogy lássák, milyen
jellegű fényt ad. A fény nemcsak abból
áll, hogy világít, hanem létezik hidegmeleg fény, és minden embernek másmás fény igénye van. Általában a megszokotthoz szeretné hozzáidomítani

az újonnan vásároltat, és erre lehetőséget adunk. Három különböző kategória van, és elmondjuk azt is, hogy a
megtérülés attól függ, mennyit használják ezeket az eszközöket.
– Ha valaki a LED-es technikát alkalmazza, annak új vezetékrendszert
kell kiépíteni?
– Egyáltalán nem kell! Ez a technika önmagában energiatakarékos
rendszer, bőségesen elbírják a vezetékek ezt az energiaigényt, hiszen ötödés tizedrész energiát fogyaszt a hagyományoshoz képest. A világító egységet kell módosítani, nem mindig kell
kicserélni, a régit is lehet applikálni
a LED-es technológiával, de ezt minden esetben fel kell mérni. Mi szívesen adunk mindenkinek kipróbálásra, csak ki kell fizetni arra az időre, amíg kipróbálja. Ha nem megfelelő, akkor választhat egy újabb verziót,
és ha az megfelelő, akkor jó, ha nem,

akkor visszaadjuk a pénzt. Ez egy elég
nagy ugrás az előbbi rendszerhez képest. Drágább, de hosszú távon mindenképp megtérül.
– Végül, visszautalva a fentebb említett árviszonyokra, milyen költségekkel számolhatunk?
– Éves szinten nehéz ezt kiszámolni, attól függ, hogy hány darab világítótestet használ valaki. Ha egy hagyományos 50 wattos izzót napi tíz
órát használnak, az 500 wattot jelent.
Ugyanez, ha egy hasonló kategóriájú LED-es egységet használnak, az 50
wattot jelent. Rögtön ki lehet számolni, hogy ez mennyi költségmegtakarítás csak energiafogyasztásban. Tíz évvel ezelőtt telepítettem egy LED lámpát az akkori technológiának megfelelően, és még mindig világít, pedig
80 ezer óra felett van. Ezt nyugodtan
állíthatom, ez a saját tapasztalatom.
Korszerű és gazdaságos.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Verőcei imanap

A kultúrán keresztül, nyelvi nehézségek nélkül
közeledhetnek egymáshoz az emberek

Ezer év Európa szívében

Nem véletlenül kapta meg a Kultúra városa címet Vác, most is egymást követik a különböző rendezvények és kiállítások. A Tavaszi Fesztivál hivatalos megnyitója előtt tárta szélesre
kapuját a Vendégünk Európa tárlat a Madách Imre Művelődési Centrum emeletén, ahol a
település hat testvérvárosának alkotásaiban gyönyörködhetnek a látogatók.
Amikor megszólalt az izgatott várakozással teli csendben a fuvolaszó, az ember hátán
végigfutott a hideg a csodálattól. Bach örökérvényű dallama szinte csordultig töltötte a
váci Madách Imre Művelődési Centrum auláját, ott és akkor szinte megszűnt létezni a külvilág. Kocsi Hajnalka fuvolaművész és Fábián
Annamária gitárművész fület gyönyörködtető előadása volt a kezdete annak a kiállításnak, amely Európát hivatott vendégül látni a
Dunakanyar fővárosában.
Az öreg kontinens büszke lehet a tárlatra,
hisz összesen hét európai, egymással „testvéri kapcsolatban lévő” város 31 művészének 64
alkotása ad kulturális táplálékot a kiállításra látogatók számára. Az alkotások Vác testvérvárosaiból – Järvenpää, Donaueschingen,
Deuil-la-Barre,
Székelyudvarhely,
Sahy
(Ipolyság), Dubnica nad Váhom (Vágtölgyes)
– érkeztek, és valamennyit elkísérték a települések vezetői az ünnepélyes megnyitóra.
Maga a kiállítás ötlete tavaly ősszel vetődött
fel legelőször, és ezzel is bizonyítani akarta
Vác közössége, hogy igenis méltó a nemrég
megkapott Kultúra Magyar városa címre. Ráadásul a település vezetői is támogatták az ötletet, mondván, így Vác is hozzájárul a maga
módján hazánk uniós elnökségéhez.
„Ezer éve létezünk itt Európa szívében, és
erre az ezer évre minden váci büszke lehet.
Településünk neve már 1074-ben felbukkan
az írásos forrásokban, míg 1075-ben I. Géza

királyunk, aki városunk földjében nyugszik,
apátsági alapító levelében is megemlékezik
róla. Történelmünk eggyé vált szeretett hazánk történelmével, hisz Vác püspöki székhely, melyet államalapítónk, Szent István hozott létre. Ez az ezer év jelenti az alapot a következő ezer évhez, sosem szabad őseinkről
megfeledkeznünk. A kultúra mindig is a legjobb eszköze annak, hogy a különböző népek
egymáshoz közeledhessenek, hisz nyelvi nehézségeket sem kell leküzdeni ahhoz, hogy élvezzük a muzsikát, gyönyörködve nézhessük
a festők, szobrászok munkáit” – fogalmazott
ünnepi megnyitójában a kiállítás fővédnöke,
dr. Fördős Attila, Vác polgármestere.
Szavai sokáig a hallgatóság füleiben csengett,
majd ismét felhangzott a fuvolaszó, és Bartók
dallamai töltötték be a teret és a lelkeket.
A kultúra tényleg csodákra képes…
- molnár -
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Vasárnap délelőtt tartották az idei év első imanapját Verőcén a szervezők. Az imák a Kárpát –
Haza lakóinak keresztalja gyülekezetével kezdődtek, majd kulturális és szellemi hagyományt
megjelenítő műsorokat láthatott a nagyjából kétezer főnyire duzzadó gyülekezet.
A közös imádságokban részt vett még a
Baranta Szövetség, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, a Magyarok
Szövetsége és a Történelmi Vitézi Rend is.
Az imanapot közös imákkal fejezték be a
részvevők.
Kép És Szöveg: BCSI

Az imanap megnyitóját Bethlen Farkas, Verőce polgármestere tartotta. Beszédében kihangsúlyozta, hogy az ima minden történelmi korszakban olyan közös lelki nevezőre hozza az embereket, melynek segítségével
a nehézségek leküzdhetők. Az őt követő Papp
Lajos szívsebész professzor az összefogásra és
az önzetlenségre, valamint a feltételek nélküli Istenhitre hívta fel a figyelmet. Beer Miklós a Váci Egyházmegye püspöke pedig a közös munkára és a tenni akarásra buzdította a
híveket.

A DMRV Zrt. alkotópályázat eredménye
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. mindig kiemelten kezelte a környezeti nevelés kérdését, hiszen közös kincsünk, a víz olyan
fontos természeti értékünk, amely egyre jelentősebb szerepet játszik életünkben. Tudatában vagyunk annak is, hogy társadalmunkban
e témában is a legfogékonyabbak a gyermekek, akik felnőve reményeink szerint megfelelő tisztelettel és hozzáértéssel viszonyulnak
majd a természet- és környezetvédelem legfontosabb céljaihoz. Mivel cégünket régóta mindkét fél számára kölcsönösen előnyös
kapcsolatok főzik a települések gyermek- és oktatási intézményeihez, társaságunk, a DMRV Zrt (VÍZMŰ) a 2011. évi VÍZ
VILÁGNAPJÁRA készülve KÉPZŐMŰVÉSZETI és FOTÓ pályázatot hirdetett „A Víz szerepe környezetünkben” címmel.
A pályamunkák értékelése befejeződött, és az alábbi eredmények
születtek:
Óvodások részéről, mintegy 95 rajz, festmény érkezett, melyek közül
I.

helyezett: Varga Ádám Liget óvoda,
2112 Veresegyház Gyerekliget 32.
II. helyezett:”CICA” csoport Párácska mese illusztráció című munkája.
2014 Csobánka Fő út 11.
III. helyezett: Veresegyház I. számú óvoda, középsőcsoport alkotása.
2112 Veresegyház Béke u. 31-33
Az Óvodák makett munkájuk közül, két díj került kiadásra
I.

helyezett: Gomba nagycsoport Szob, Napsugár óvoda, 2628 Szob,
Szent Imre u. 10.
II. helyezett: Méhecske napközis csoport, Sződ.
Általános Iskolák alsó tagozatos diákjaitól érkezett, 64 alkotás közül
I.

helyezett: Garay János Ált. Iskola,
3/a. osztály napközis csoportja, Fót
II. helyezett: Rónai Levente 2. o. Szent Imre Katolikus Ált. Iskola,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 19.
III. helyezett: Klement Gábor és társai 1/a. osztály, Garay János Ált.
Iskola, Fót.
Általános Iskolák felső tagozatos diákjaitól érkezett,
64 alkotások közül
I.

helyezett: Izsó Emese (7. o.) Sashegyi Sándor Ált. Iskola,
Pomáz, Iskola u. 2.
II. helyezett: Králik Kamilla (6. o.) Juhász Gyula Ált. Iskola Vác.
IV. helyezett: Törincsi Krisztián (6. o.) Juhász Gyula Ált. Iskola, Vác.
A FOTÓK közül
I

helyezett: Szabó Dorina II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Rád,
Rákóczi u. 1.
IV. helyezett: Újvári Gergely Szent Imre Katolikus Ált. Iskola,
Gödöllő, Szabadság tér 19.
V. helyezett: Doór Eszter II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Rád,
Rákóczi u. 1.

Társaságunk, KÜLÖNDÍJBAN részesítette a gödöllői
Montágh Imre Általános Iskola alkotó közösségét,
kedves és szép munkájuk elismeréseként.

Aktuális és korábbi lapszámainkat
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!
• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

A különdíj: Egy általuk választott időpontban,
egynapos ÁLLATKERTI programot biztosítunk
számukra, a Társaságunk költségén.
Díjazás:
• Első helyezettek:

10.000 Ft értékű könyv utalvány

• Plusz díj: A nyertes, óvodai, iskolai (alsó tagozat) csoportjának
egy megbeszélt időpontban állatkerti séta biztosítása. A felső
tagozat nyertese a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi
Múzeumba viheti el osztálytársait.
• Második helyezettek:
• Harmadik helyezettek:

7.500 Ft értékű könyvutalvány
5.000 Ft értékű könyvutalvány

A FOTÓ pályázat díjai:
• Első helyezett:
• Második helyezett:
• Harmadik helyezett:

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor– és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175
Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

10.000 Ft értékű könyvutalvány
7.500 Ft értékű könyvutalvány
5.000 Ft értékű könyvutalvány

A díjak átadására 2011. március 28-i héten kerül sor. A nyertes
tanulók iskoláiba a DMRV Zrt. területileg illetékes vezetője fogja
elvinni az ajándékokat.
A legjobbnak ítélt alkotásokat a DMRV Zrt. tovább küldi a MAVÍZ
Országos kiállítására, ahol jó eséllyel pályázhatnak az elsőségért.
Köszönjük az alkotóknak a sok szép pályamunkát,
segítő nevelőiknek, pedagógusaiknak a közremű
ködő segítségüket.
DMRV Zrt.

BS GYÓGYÍTÓKÖZPONT
BIOPTRON SZÍN– ÉS FÉNYTERÁPIA valamint
MAGNETER MÁGNESTERÁPIA.
Ízületi, rheumatológiai fájdalmak, sérülések, hegek,
pattanások, belgyógyászati problémák, allergia
és egyéb betegségek kezelése.
Kedvező árak, minőségi kezelőeszközök.
A hirdetés felmutatójának
az első kezelés ingyenes!
Tel.: 06-20-253-2109
http://www.bsgyogyitokozpont.hu

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Növényi Norbert, az olimpiai és világbajnok-legenda
sportcentrumot nyitott Dunakeszin

XllI. évfolyam 6. szám

Schirilla György egészségmegőrző rovata

Mezítláb
az
egészségünkért
A sportolás az életet jelenti
Az ötvenes éveiben járó Növényi Norbert olimpiai bajnok
birkózó, kick-boksz és MMA világbajnok még napjainkban is aktívan sportol. Minden energiájával arra koncentrál, hogy tudását, életszemléletét, a sport iránti rajongását átplántálja az ifjú és a felnőtt generáció tagjaiba. Mert
mint ő mondja, 75 éves korában is lehet fiatalos az ember,
de 30 évesen is lehet öreg valaki. A Dunakeszin élő kiváló
sportember a nevével fémjelzett Növényi Sportakadémia SE
sportcentrumában az óvodáskorúaktól, a huszonéves fiatalokon át a közép- és szépkorú felnőttek számára kínál sportolási lehetőséget a város északi peremén, az KSK egykori
épületében.
– A mozgás, a sportolás az
életet jelenti, aki nem mozog az
„meghalt” – kezdi a beszélgetést egy igencsak elgondolkodtató kijelentéssel. – Ez különösen igaz és fontos mozgásszegény világunkban. Keserűséget
jelent számomra, hogy az emberek többsége mozgás alatt kizárólag az élsportra gondol. Pedig nem erről van szó, hanem
arról, hogy az ember jól érezze
magát a saját bőrében. Genetikailag úgy vagyunk kódolva,
hogy akár 100-120 évig is élhetnénk, s ezzel szemben sajnos az emberek 40 százaléka
nem éli meg a 60 évet. A magyarok hatvan százaléka mozgásszervi problémákkal küzd,
egy millióan az alkoholizmus
rabjai. A fiatalok körében terjed a kábítószer fogyasztása,
naponta több mint 260 ember
hal meg elhízás miatt. Hosszasan lehetne még sorolni a problémákat, de ami a legsúlyosabb,
hogy a fiatalkori öngyilkosságban második helyen vagyunk a
világon.
Növényi Norbert szerint az
okok között találhatóak a napjainkat jellemző felfokozott
világ káros hatásai, az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány. A problémák orvoslására megoldás a mozgás,
az egészséges táplálkozás és a

életnek, hiszen rengeteget köszönhetek neki. Ezt a hitet, a
mozgás, és a sport iránti szeretetet igyekszik átadni a Növényi Sportakadémia SE. A dunakeszi sportcentrumban –
ahol a gyerekek és a felnőttek
egyaránt megtalálják kedvenc

Gyermekkoromban teljesen természetes volt, hogy
mezítláb mentünk a Dunára fürdeni. Ma már megnézik az embert, ha nincs rajta papucs vagy cipő. Pedig a
mezítlábazás csodálatos öngyógyító tevékenység. Persze megfelelő időben és környezetben. Harmatos fűben,
Duna parton, kavicsok között
és így tovább. Amikor mezítláb sétálunk, kialakul a lábfej
hármas támasza, nagyujj, kis-

ujj és sarok. Ilyenkor a gyógyító reflexpontok aktivizálódnak és éltető energiát biztosítanak az egész szervezet
számára. A hármas támasz
biztosítja az agyi erek megfelelő vérellátását és alapvetően megelőzi a gerincbetegségek kialakulását. Aki rendszeresen mezítláb jár, annak
erős lesz az immunrendszere és szép lesz az egész lábfeje.
Elmúlnak a rossz cipő viselésének következményei.

A reflexológia az öngyógyítás és mások gyógyításának
csodálatos módszere.
A reflexológia több ezer
éves tudomány, mely bebizonyította: Az ember lábfején és talpán található reflex zónák szakszerű kezelésével visszaszerezhető elveszettnek hitt egészségünk.
LEGYEN ÖNMAGA ÉS EMBERTÁRSAI GYÓGYÍTÓJA!
Tantárgyak: Az emberi
test működése. Betegségek
eredete. Egészséges táplálkozás. Hogyan gyógyít a
reflexológia? A reflexzónák
elméleti és gyakorlati ismertetése. A gyógyítás folyamata.
A tanfolyam időpontjai:
2011. április 10., 16., 17., 23.
Jelentkezés és bővebb információ Jónás Jolánnál. Telefon: +36-20-413-78 91
E-mail: jonasjolan@freemail.hu

Mészkőember –
nyolcadszor!
A gyerekek az olimpiai bajnok Növényi Norberttől sajátíthatják el
a birkózás alapfogásait

sportágukat – olyan szakemberek segítik az edzéseket,
akik az élet különböző területein már bizonyították tehetségüket, tudásukat.
A K1-edzéseket Karacs Attila, a legeredményesebb magyar K1-versenyző, a Gracie

A centrumban a hölgyek is megtalálják
a számukra megfelelő sporteszközöket

higiénikus magatartás – állítja a moszkvai olimpia bajnoka, aki 90 kg-ban hódította el
a kötöttfogású birkózók mezőnyében a győztesnek kijáró babérkoszorút. Norbi akaraterejét, sportszenvedélyét és
tehetségét jól mutatja, hogy
kick-boxban és ketrecharcban
(MMA) is az övé lett a világbajnoki cím.
– Számomra a sport nemcsak a mozgást, az egészséget jelenti, hanem egy egészen
más, különleges területét az

kén a népszerű Norbi. – Szoláriummal, táplálék kiegészítőkkel, rendszeres orvosi vizsgálatokkal segítjük a nálunk
sportolók jó közérzetét, az
egészséges életmód helyes ritmusának felfedezését – mutatja be a sportcentrum szolgál-

Tavaszi Reflexológia
tanfolyam Schirilla
György vezetésével

Barra jiu-jicu edzéseket Diecz
Gusztáv kétszeres jiu-jicu EBbajnok tartja.
A birkózószőnyegen kívül az
ökölvívó és MMA arénában,
a futópadon, a kondi gépen, a
fittness edzés vagy zumbázás
közben, éppúgy élvezhetik a
mozgás, a sportolás örömét,
mint a nemsokára megnyíló
úszómedencénkben. A fiatal
lányok körében egyre népszerűbb a birkózás, amit egykoron édesapám honosított meg
hazánkban – mondja büsz-

tatásait. – Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tudásunk,
tapasztalatunk legjavát nyújtsuk mindazoknak, akik fontosnak tartják egészségüket,
és hajlandók is tenni a jó közérzetükért. Meggyőződéssel
valljuk, hogy az ember lehet fiatalos 75 éves korában is, és lehet öreg valaki már 30 évesen.
Az a lényeg, hogy jól érezzék
magukat, akik idejárnak, átéljék a mozgás örömét! Komplex
szolgáltatást nyújtunk.
A Szent István Egyetemmel
táplálkozási tanácsadói képzést tartunk közösen az oktatási intézményben. Csak rajtunk múlik, pozitív vagy negatív gondolkodásunktól függ,
hogy hogyan éljük az életünket – mondja ki az örök igazságot a kiváló sportember, a Növényi Sportakadémia SE vezetője, aki ezúttal is hangsúlyozza a sport személyiség formáló
jelentőségét. – Rendszerességre, kitartásra nevel, megtanít,
hogyan kell felállni a padlóról.
Tiszta, neves versengésre ösztönöz. Célom, hogy hiteles, a
szakterületükön elismert emberek hirdessék mindazt, ami
biztosítja a sport és az egészség fogalmát, célját, s mindazt, ami jobbá, szebbé és értékesebbé teheti életünket. Gyere, tarts velünk! Mozogjunk
együtt, mozduljunk együtt az
ÉLETÉRT! – bíztat búcsúzásként a legendás sportember,
Növényi Norbert.
Vetési Imre

Okleveles gyógytornász – az Ön otthonában – vállal műtétek utáni rehabilitációt, mozgásszervi panaszok pl. gerincbántalmak kezelését. Tel.: +36-70-371-9931 Bitskey Ilona

Április 17-én újra benépesül a Naszály hegyre vezető picinyke szerpentin. Újból birtokba
veszik ezt a csekély 5 km hosszú emelkedőt a kerékpározás szerelmesei. Idén már nyolcadik
alkalommal gyűlnek majd össze a Dóri-kocsma udvarán felállított nevezési sátornál, hogy
ezzel a mintegy 15 perces tekeréssel emlékezzenek meg edzés közben elhunyt sporttársukról, Légrádi Béláról.
A szervezők szokás szerint
9.00 órától várják a helyszínen
nevezni szándékozókat.
Az előrelátóak a meszkone
vezes@gmail.com email címen is megtehetik már ezt április 10-ig.
A verseny első indulója
11.00-kor rajtol, előtte azonban 10.30-kor a tavaly nagy sikert aratott Gyerkőcfutam kerül megrendezésre.
A nagyok versenyében különdíjban részesítik azt a bringást, aki a leggyorsabban teljesíti 25 évnél idősebb kerékpárja nyergében a kiírt távot.
Aki ennél is több részletet
szeretne tudni a versenyről,
a www.meszkoember.mlap.
hu oldalon minden információt megtalál!
A szervezők sok szeretettel várnak mindenkit, kicsit
és nagyot, fiatalt és már nem
annyira fiatalt, fiúkat és lányokat, hölgyeket és urakat!
Töltsük el együtt jó hangulatban ezt a vasárnap délelőttöt Vác legnagyobb kerékpáros tömegsportversenyén!

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig
KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel adunk
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.
– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!
Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás,
csere, javítás.
Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1.
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

MASSZoRKÉPZÉS
indul április elején
Dunakeszin és Vácott

Alapképzés: TEST + TALP
Kiegészítő masszázsfajták:
 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

Részletfizetés
Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

Érdeklődni: +36-20-9762-111

Apróhirdetések
• Gödi melegvízű strand területén üzlet eladó. Tel.: +3620/9484-947
• Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, telket Vác, Dunakeszi,
Szob körzetében és Nógrád
megyében! +36-30/274-1790
• Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: +36-70-505-1177

