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SZÁZHALOMBATTA – Közvilágítást és térfigyelõ kame-
rákat is kaphat a százhalombattai Csónakázó-tó. 
Feltehetõen még a nyáron befejezõdhet az a 
12 millió forint értékû fejlesztés, melynek 
célja a város közkedvelt területének 
rendbetétele.
A félszigetnél eddig gondot jelentett, hogy nem 
volt megfelelõ közvilágítás, az elektromos 
hálózat fejlesztésével az eddigi hiányosságot 
pótolják. Mivel köztudott, hogy a fiatalok 
kedvelt gyülekezõhelyérõl van szó, így 
hamarosan bekapcsolhatják a térfigyelõ 
rendszerbe ezt a városrészt is.

Az önkormányzat emellett további 
fejlesztéseket is tervez a tó környékén. 
Hónapokon belül új, szebb, fényjáték-
ra is alkalmas szökõkút ékesítheti a 
területet, a régi pedig a tó belsõ felén 
teljesít majd szolgálatot. 

A Csónakázó-tó területének keze-
lését az önkormányzat 2006-ban adta 
át a Szákom Kft-nek. Azóta a szolgál-
tató cég folyamatosan gondoskodik a 
terület tisztántartásáról, a zöld terület 
kaszálásáról. A családok kényelmét 
szolgálja egy minden uniós elvárásnak 
megfelelõ játszótér, melynek közelében 
két szalonnasütõt is elhelyeztek. 

A cég megtakarításaiból az elmúlt hónap-
ban sikerült megvásárolni egy hínárvágó 
motorcsónakot is, így a jövõben korszerû és 
hatékony módszerrel lehet a tó vizét a nádtól 
és a hínártól mentesíteni.

Eközben a Hulladékkommandó Társadalmi 
Járõrszolgálat elindult a  „Zöldövezet 2010” pályá-
zaton. Ha nyernek, akkor õshonos fákat és cserjéket 
terveznek telepíteni, és további padokat, asztalokat is 
kihelyezhetnek. � GT

Bodrogi Gyula: A maga módján mindenki õrült
Bodrogi Gyula megõrült. A 
Gothár Péter rendezte Lear 
Királyban õ játssza ugyanis 
a bolond szerepét. A színész 
lapunknak arról mesélt, hogy a 
mai világban mindenki õrült a 
maga módján. 

– Milyen érzés õrültet játsza-
ni? Nem õrül meg tõle?

– Minden korban, világ-
ban mindenki õrült egy kicsit 
a maga módján. Van, aki azt 
hiszi pilóta, van, aki azt, hogy 
színész és eszerint is viselke-
dik. Mindenkinek megvannak 
a maga rögeszméi, amelyek 
szerint él. Én szeretek ellent-
mondani a világon elfogadott 
rögeszméknek, a szabályoknak. 
Szeretem, megkérdõjelezni a 
mások által felállított igazságo-
kat. 

– Mondana erre konkrét pél-
dát?

– Például az, hogy a kábítószere-

ket tiltják, csakis a drogkereskedõk 
érdeke. Mivel, az illegális mindig 
érdekesebb. Ami az egyik ember-
nek a legrosszabb, a másiknak 
lehet, hogy a legjobb. Például egy 
focista, ha egész nap fut és gyötri 
magát, meg van róla gyõzõdve, 
hogy ez neki jó. Hiába monda-
nánk neki, hogy egészségtelen.

– Apropó, foci, nézte a VB-t? 
Szurkolt valakinek?

– Nagy focirajongó vagyok, 
néztem is a meccseket. Én 
nem szurkolok senkinek, csak 
a magyaroknak. Bár a német 
válogatott sokáig úgy ját-
szott mintha az Aranycsapat 
modern változatát látnám. Meg 
vagyok róla gyõzõdve, hogy a 
következõ világbajnokságon mi 
is ott leszünk. Tudom, hogy 
az új MLSZ-elnök a profizmust 
fogja támogatni, hiszen rossz 
dolgokra egy pénzügyi szakértõ 
nem dob ki pénzt. � U.�J.

Tüsszög?�Folyik,�eldugul�az�orra?�Könnyezik?�Viszket�a�szeme�vagy�
a�torka?�Esetleg�száraz�köhögésre,�nehéz�légzésre�panaszkodik?�

Vegyen�részt�a�Gyöngy�Patikák�ingyenes�allergiás�konzultá-
cióján,�és�kiderítheti,�hogy�tüneteit�nagy�valószínûséggel�

a�légúti�allergia�okozza-e!
Az allergia görög eredetû szó, jelentése: más hatás. 
Az allergia gyûjtõfogalom, az immunrendszer meg-

betegedése, túlzott reakciója egyes, a környezet-
ben megtalálható anyagokra, amelyeket ártal-

masnak érzékel, és védekezõen lép fel ellenük. 
Manapság sajnos folyamatosan növekvõ ten-

denciát mutat többek között az allergiás rhi-
nitis (orrnyálkahártya allergiás gyulladása) 
megbetegedések száma is. Az allergiás 
rhinitisnek két fõ csoportja van: szezo-
nális és egész évben fennálló (perenni-
ális). A szezonális rhinitis (szénanátha) 
egy pollen vagy gombaspóra okoz-
ta, azonnali allergiás reakció, amely 
bizonyos évszakban lép fel orrdugu-
lás, orrviszketés, tüsszögés, tiszta, 
vizes orrfolyás, esetleg szemviszke-
tés, könnyezés, köhögés és fejfájás 
kíséretében. A késõ nyári – július, 
augusztus, szeptember – allergiát a 
gyomnövények okozzák, virágzási 
sorrendben a lándzsás útifû, fekete 
üröm és a parlagfû a legelterjedtebb 

Magyarországon. A perenniális allergiás 
orrnyálkahártya-gyulladás oka általában 

egy inhalatív allergén, legtöbbször házi-
por, poratka, vagy állatszõr, de kiváltója 

lehet foglalkozási (gabonaliszt, pamut, stb.) 
vagy ritkábban nutritív allergén is (pl. tej, 

dió). Az egyes tünetek megjelenése és inten-
zitása egyénrõl egyénre változik, és egy beteg 

panaszai is hullámzó lefolyást mutatnak. Ha sze-
retne többet tudni az allergiáról, arról hogy allergiás 

vagy nem allergiás rhinitisre jellemzõek-e a tünetei, 
illetve érdeklik a lehetséges kezelési módszerek, vegyen 

részt július 15. és augusztus 15. között ingyenes allergiás 
konzultáción a tanácsadást végzõ 196 Gyöngy Patika vala-

melyikében. A konzultációt végzõ patikák listájáról a www.
gyongypatikak.hu/gyongyegeszsegprogram weboldalon vagy a 

06-1-327/6744-es telefonszámon tájékozódhat.

Allergia-konzultációSzépül a Csónakázó-tó

– Melyek a legfontosabb ügyek, 
amelyek megoldásra várnak?

– Az egyik legégetõbb problé-
ma településünkön, hogy nincs 
elég óvodai és iskolai férõhely. 
A hiányt az önkormányzat átme-
netileg konténerek felállításával 
orvosolja. A 2007-es várossá válá-
sunkkal kötelezõ feladat lenne 
bölcsõde mûködtetése is, amelyre 
már pályázati pénzt is nyertünk, 
így ennek építése hamarosan 
megkezdõdhet. Emellett komoly 
gondot jelent, hogy a városból 
való kijutás az 1-es út irányába, 
a csúcsidõszakokban mára szinte 
lehetetlenné vált, és a környezõ 
településekrõl érkezõ átmenõ 
forgalom csökkentése is régóta 
megoldásra vár. A helyi Fidesz-
képviselõcsoportnak mindezek-
re kész elképzelései vannak. 
Megfelelõ mértékû felhatalmazás-
sal terveinket meg is valósítjuk.

– Mikor nyithatja meg a kapuit 
a régóta tervezett iskola? 

– Mivel az elõzõ évek lakó-
terület-fejlesztése során az 
akkori döntéshozók nem vol-
tak képesek megoldani a meg-
növekedett gyermeklétszám 
iskolai elhelyezését, 2007-ben 
a képviselõ-testület új tanintéz-
mény építése mellett döntött. 

Mivel az alkalmas területrõl 
sem sikerült gondoskodniuk 
ezért elsõ lépésként ennek meg-
szerzésére tettünk kísérletet. 
Sajnálatos módon azonban a 
területre kötött elõszerzõdést a 
Közbeszerzési Döntõbizottság 
törvénysértõnek minõsítette és 
kétmillió forint bírság megfize-
tésére kötelezte az önkormány-
zatot. Annak idején a Fidesz-
képviselõcsoport többször is 
felhívta a figyelmet az ügylet 
kétséges kimenetelére, ám a 
figyelmeztetésünk süket fülek-
re talált. A jelen helyzet szerint 
tehát ennek a súlyos kérdésnek 
a megoldása a következõ testü-
letre hárul.

– Milyen módon csábítana több 
vállalkozást Biatorbágyra? 

– A vállalkozások idecsábításá-
nak és megtartásának legfonto-
sabb feltételei a kiszámíthatóság, 
a jó közlekedés, a jó földrajzi hely-
zet. Földrajzi helyzetünk és az 
ipari területek közlekedése kiváló. 
A kiszámíthatóságnak a hosszú 
távú településfejlesztési és gazdál-
kodási tervezés a biztosítéka. Az 
adóemelést nem tartjuk jó meg-
oldásnak. Azt már most megígér-
hetem, hogy nem a helyi adók 
emelésével kívánunk több tõkét 
gyûjteni a fejlesztésekre. Számos 
más, eddig ki nem használt adott-
sága van településünknek a pénz-
szerzésre. Ezek közül a turizmus, 
az idegenforgalom és a helyi vál-
lalkozások fejlesztése, helyzetbe 
hozása kiemelt helyen szerepel 
terveinkben.� GB

BIATORBÁGY – A Fidesz–
KDNP helyi szervezete 
a közelmúltban döntött 
arról, hogy a településen 
Tarjáni István lesz az õszi 
önkormányzati választá-
sokon a polgármester-
jelöltjük. A Helyi Téma a 
tervekrõl beszélgetett a 
politikussal.

Tarjáni: A turizmus és a vállalkozások fejlesztése kiemelt helyen szerepel

Tarjáni István lett a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje

Kiszámítható fejlõdés
adóemelés nélkül


