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Tanácsadással egybekötött 
ingyenes egészségnapot tarta-
nak május 29-én, szombaton a 
budaörsi Jókai Mór Mûvelõdési 
Központ fõépületében. Az 
egész napos rendezvény köz-
ponti témája az, hogy miként 
tegyük boldogabbá életünket, 
és milyen összefüggés van testi 
és lelki egészségünk között. 

A reggel 9 órától késõ estig 
tartó rendezvényen számos 
szakember elõadását lehet meg-
hallgatni: filozófusok, pszicho-
lógusok, természetgyógyászok 
beszélnek az egészségmegõrzés 
és a harmonikus élet titkáról. 
Az elõadások címei magukért 
beszélnek: Miért élnek tovább 
a boldog emberek?, A családi 

szólásmondások összefüggé-
se betegségeinkkel, Alternatív 
gyógymódok, öngyógyító 
folyamatok felszínre hozá-
sa. A számtalan, ingyenesen 
kipróbálható gyógymód között 
szerepel masszázs, fogyasztó-
kezelés, állapotfelmérések vagy 
a reiki, ez az õsi japán gyógy-
mód, melynek lényege, hogy 

a világegyetem gyógyító ener-
giáit használjuk egészségünk 
megõrzése érdekében. Míg a 
felnõttek tánc- és mozgásórá-
kon, gerinctorna- és jógafoglal-
kozásokon múlathatják az idõt, 
addig a gyermekeket várják a 
dráma- és kézmûves játékok. 
Az este egy igazi táncos házibu-
lival záródik. � T.�H.

– Rohamléptekkel kezdtek neki a 
munkának. Mi történt a kulisszák 
mögött a választás estéje és a par
lament alakulóülése között? 

– A Fideszben és KDNP-ben 
egyeztetõ tárgyalások alkalmával 
felmérték a képviselõk igényeit 
és a kompetenciáit. Jómagam 
két olyan területet jelöltem meg, 
amelyek érdekeltek és amelyek-
ben kellõen felkészültnek éreztem 
magam: a gazdaság és informatika 
kapcsolatát, ezen belül az energe-
tika témakörét, valamint a környe-
zetvédelmet. Örülök, hogy végül 
sikerült a fenntartható fejlõdés 
bizottságában részt vállalnom. 

– Mivel foglalkozik a fenntartha
tó fejlõdés bizottsága? 

– Elsõsorban a környezetvéde-
lemmel, de a fogalom ennél egy 
kicsivel többet is takar, hiszen egy 
tudatos, emberközpontú jövõkép 
kialakítását foglalja magában, 
amelyben az innovációnak is 
nagy szerepe van. A fenntartható 
fejlõdés egy új gazdasági, társada-

lompolitikai változás megfogalma-
zását jelenti. A világ, az emberiség 
korszakváltás elõtt áll, amely tech-
nológiai, innovációs, környezetvé-
delmi jellegû is. Ez a változás már 
két évtizede biztosan elkezdõdött, 
és a világban egyre nagyobb 
figyelmet kap azzal, hogy ma már 
az Egyesült Államok is e szerint 
igyekszik alakítani jövõjét. Persze 
az igazi globális irányváltáshoz 
az olyan feltörekvõ államok, mint 
India és Kína környezettudatossá 
válására is szükség van. 

– Mi a helyzet Magyar
országgal? 

– Magyarország jó természeti 
adottságokkal rendelkezik, gaz-
dag állati és növényi génállo-
mánnyal bír, és az innováció 
tekintetében sincs szégyenkezni-

valónk. A jogszabályokat tekint-
ve – amely a fejlõdés egyik pillé-
rét jelenti – nem vagyunk elma-
radva Európa többi országától. 
Bár az 1990-es évektõl kezdve 
mindegyik kormány tett azért, 
hogy megteremtse a fenntartha-
tó, fejlõdésbarát környezetet, az 
utóbbi években ezek a törekvé-
sek félrementek, és a vállalko-
zások fejlõdésében béklyóként 
szolgáltak inkább. 

– Mi a helyzet szûkebb pátriájá
val, a választókerületével? 

– Két nagyvállalat üzemel 
ezen a területen, melyek igye-
keznek barátságos technológiá-
kat alkalmazni. Úgy látom, hogy 
ebbõl a szempontból tudunk 
együtt gondolkodni. Ha szûkebb 
értelemben, a környezetvéde-

lemre tekintünk, akkor minden-
képpen a 30 milliárd forintos 
nagyságrendû diósdi csatorna-
beruházás az, amely jelentõsen 
tehermentesíteni képes a tele-
pülés alatti földterületet, hiszen 
a szennyvíz ezzel nem szivárog 
a talajba. 

– Mi az, amit személyes külde
tésének tekint a bizottsági mun
kában? 

– A bizottsági munkában 
jelentõsen háttérbe szorulnak 
az egyéni érdekek, és az ország 
céljait figyelembe vevõ közös 
munkáról van szó. Elsõsorban 
olyan jogszabályokat igyek-
szünk majd alkotni, amelyek 
jól számon kérhetõek és nem 
gátolják a vállalkozások növeke-
dését.� GB

Aradszki András: Fejlõdésbarát környezetet kell teremteni

Számonkérés és fenntartható fejlõdés 
PEST MEGYE – Aradszki 
Andrást korábban is szá-
mos környezetvédelmi 
beruházás kapcsán lát-
hattuk, támogatta azo-
kat az elképzeléseket, 
amelyek az innovatív, 
zöldberuházások meg-
honosítását célozták a 
térségben. A Pest megye 
8-as választókerületébõl 
az Országházba kerülõ 
képviselõt parlamen-
ti munkájában is ez a 
meggyõzõdése vezérli. 

Aradszki András elkötelezett környezetvédõként vesz részt a fenntartható fejlõdés bizottságának munkájában

Sikeres volt a százhalombattai 
önkormányzat akciója, mely-
nek keretében virágokat osz-
tottak a portájukat szépíteni 
vágyó battai lakosoknak. Idén 

a lakótelepre meghirdetett kez-
deményezésen jelent meg a leg-
több érdeklõdõ, akik között a 
legkelendõbb növénynek a pap-
rikavirág, a petúnia és a begó-
nia számított. A virágokat szin-
te minden helyszínen elsõként 
kapkodták szét az emberek. Az 
akció során 25 ezer tõ virágot 
adtak át a város lakosságának. 

Népszerû volt
a virágosztás

Egy nap az egészségért Budaörsön

Rákérdeztünk

Berecz János
piacfelügyelõ:
– E tekintetben is a rend híve vagyok, 
nem szeretem halogatni a dolgokat, 
hisz az csak újabb gondokat szül. 
A személyi jövedelemadó-bevallá-
somat már februárban elintéztem. 
Persze könnyû volt, mindez ugyanis 
a munkáltatónál történt.

Fizel József
kereskedõ:
– Ha valaki késlekedik az adóbevallás-
sal vagy az utolsó pillanatra hagyja, 
az szerintem tipikus Pató Pál-hozzá-
állás. Én már márciusban elintéztem 
ezt az ügyet. Ráadásul még adó-visz-
szatérítést is kaptam, ami természete-
sen jól jött a családnak.

Wágnerné Bereczk Éva
ügyintézõ:
– Minden évben a leadási határidõ 
elõtt körülbelül egy hónappal 
nyújtom be az adóbevallásom. A 
nyomtatvány is és a mellékelt tájé-
koztató is kellõ segítséget nyújtott, 
így sosem kellett szakember segít-
ségét kérnem.

Gadányi Károly
tanuló:
– Mivel hatalmas a tévedés koc-
kázata, könyvelõ segítségét kel-
lett kérnem. Sajnos idén sem 
sikerült korábban elkészíteni az 
adóbevallást, de természetesen 
a május 20-i dátumot nem lépem 
túl most sem.

Gondot okozott 
az adóbevallás?


