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Zöldutak beszámoló

emberi lépték, vidékreszóló élmény
Kedves (Leendô) Partnerünk! Rendhagyó útibeszámolót olvashat alább, mellyel nem titkolt célunk, hogy az itt leírtakhoz hasonló partnerségek kialakítására buzdítsuk Önt a Zöldutak program lehetséges partnereként. LEADER-es helyi akciócsoportjuk, Turisztikai
Desztináció Menedzsment szervezetük vagy más térségi együttmûködések keretében talán már gondolkodtak közösen az egykori
Vasfüggöny témáját feldolgozó túraútvonal kialakításában, vagy akár meg is valósították azt. Most lehetôség nyílik e kezdeményezéseket a Zöldutak módszertanával ötvözve országos, illetve nemzetközi hálózat részeként kommunikálni. Ehhez nincs is szükség másra,
mint hogy olvassa el az alábbi túraleírást, és ha a feldolgozás módja, a programot kialakító szemlélet ismerôs, vagy felkeltette érdeklôdését, lépjen velünk kapcsolatba!
Dráva menti bringatúra. Augusztusi
bringatúránk célja az egykori Vasfüggöny egy szakaszának kerékpáros
bejárása a lebontás 20. évfordulóján,
a lehetséges nyomvonalak és térségi
zöldutas együttmûködések feltérképezése. A kapott eredményekbôl következtetéseket próbáltunk levonni
egy hosszú távú zöldút, a (Csehországban és Szlovákiában már mûködô) Vasfüggöny Zöldutak magyarországi megvalósíthatóságára.
Szempontjaink a következôk voltak:
Olyan szakaszt kerestünk, ahol aktív
helyi és térségi partnereink vannak,
akik segítenek a látnivalók feltérképezésében és bemutatásában. Egy
hétnél rövidebb túrabejárást terveztünk. Olyan útvonalterv kialakítására
törekedtünk, amely egyrészt minél
közelebb fut az országhatárhoz és az
egykori határzár minél több objektumát érinti, másrészt lehetôség szerint keresztülhalad a határ menti települések lakott területén. Végezetül
választásunk azért is esett a Dráva
(és részben a Mura) folyó völgyére,
mert ez a vidék gazdag látnivalói ellenére nem annyira felkapott ökoturisztikai célterület, mint az Ôrség, a

Kôszegi-hegység vagy akár a Fertôtó vidéke, ugyanakkor könnyebben
kerékpározható, mint a hegyes-völgyes nyugati határ.
Túránk megtervezését fent felsorolt
partnereinken kívük a Google mûholdas térképrendszere is segítette. Nélkülözhetetlen szervezési és szakmai
támogatást kaptunk a DDNPI Turisztikai és Közkapcsolati Osztályának
munkatársaitól: Wodtke Szilviától és
Komlós Attilától. Eredetileg a nyomvonal egy részének horvát oldalon való vezetésével is számoltunk, ezt
azonban a szervezés várható nehézségei miatt késôbb elvetettük. Augusztus végi, ötnapos túránk során
Magyarbólytól Letenyéig csaknem a
teljes horvát határszakaszt bejártuk.

Magyarbólytól Drávapiskiig (1. nap).
Budapestrôl ötórás vonatút és pécsi
átszállás után érkeztünk a Villánytól
délre fekvô Magyarbólyba, túránk
kezdôpontjára. A kerékpárok egy részét vonaton vittük magunkkal, a
többit a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság szervezésében kölcsönöztük. Kis forgalmú közúton értünk
Beremendre. A község déli határa
egyben Magyarország legdélebbi
pontja, de mi a faluból inkább nyugatnak fordultunk. Kásádról az aszfaltot szántóföldek közt futó szekérút
váltotta föl, egészen a Mattyicsatorna hídjáig. Innét aszfaltozott,
ám autók által nem háborgatott úton
haladva Keselyôsfapusztánál értük
el a Dráva vonalát. Azonnal a folyó

felé vettük az irányt, és csakhamar a
gáton futó, jelzett kerékpárúton tartottunk elsô úticélunk, a Dráva-parti
kormorántelep felé. A kárókatonák a
térképen jelzetthez képest néhány
hónapja másfél kilométerrel feljebb
költöztek ugyan, de a DDNPI munkatársának mobiltelefonos távirányítása mellett így is sikerült megtalálnunk azt a zsebkendônyi partszakaszt, ahonnan jól lehetett látni a
túlparti erdôsávban és környékén
sürgölôdô rengeteg kormoránt.
Mindeközben mélyen behatoltunk a
Duna-Dráva Nemzeti Park területébe, aminek egyenes következménye
volt az ott élô teljes szúnyogállomány kíméletlen támadása. Visszatérvén a töltésre, majd késôbb
északnyugati irányban letérve róla
Drávaszabolcsra érkeztünk. (Aki
nem kíváncsi a kormoránok és szúnyogok nyújtotta összetett élményre,
az Keselyôsfapusztánál északnak
fordulva Mattyon és Gordisán keresztül is eljuthat ugyanide, útba ejtve menet közben a kipusztult madárfajoknak emléket állító mattyi
Madár-emlékparkot.) A nap a látóhatár szélére ért, mi pedig az autók
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által csak ritkásan járt aszfaltúton
Drávapalkonyán át Drávacsehibe.
Innen kisebb kálvária árán átverekedtük magunkat egy több kilométer
hosszú ôserdei szakaszon, melyet a
térkép turistaútként jelzett, az ûrfotó
pedig jól látható irtásként tüntetett
fel, ám az idô múlásával mindkettôt
felülírta a dús vegetáció. Szállásadóink Drávapiskiben már erôsen aggódtak értünk, míg a dzsungelbôl kiérve és a szinte egybenôtt Tésenfa,
Szaporca és Kémes falvakat vakon
átszelve begurultunk a falusi vendéglátás ormánsági magasiskolájaként messze földön számon tartott
Kasza Mikó Lajosné, azaz Margit néni portájára, a Muskátli vendégházba. A helytörténeti gyûjteménynek is
beillô étkezôben elköltött bôséges
vacsora minden szenvedésért kárpótolt, s ha ez nem lett volna elég,
Margit néni történetei garantáltan jókedvre derítették a fáradt csapatot.
(A Drávacsehi–Tésenfa szakasz volt
a túra egyetlen olyan szakasza, amelyet biztosan más nyomvonallal kell
a jövôben megoldani.)
Drávapiskitôl Drávatamásiig (2. nap).
Margit néni a kertben terített reggelihez, itt csatlakozott hozzánk ifj.
Horváth Zoltán, az Együtt a Kémes
Körzet Gyermekeiért Alapítvány vezetôje, s kalauzolt tovább a szomszédos falvak egy-egy látnivalójához.
Elsôként Szaporcára, ahol a népmûvészet varázslatos kezû, idôs mestere, Sós Pálné (szintén Margit néni)
mutatta meg nekünk, hogyan készülnek a csodálatos ormánsági
szôttesek, hogy nevezik a különféle
mintákat, és melyik alkatrész mire
való egy szövôszéken. Mindkét Margit nénit mélyen a szívünkbe zártuk
– ki tudja, lesz-e alkalmunk még találkozni velük. Ezután Kémesre viszszatérve gyönyörködhettünk a fakazettás templom belsejében, váltot-

tunk pár szót Zoli édesanyjával, Horváth Zoltánné polgármesterrel, végezetül Zoli elkísért minket a község
határáig, hogy folytathassuk korábban megkezdett beszélgetésünket
falu- és térségfejlesztési erôfeszítéseikrôl. A szomszéd község, Cún
polgármestere, Vas Sándor idôközben telefonon keresett minket, így
egy rövid beszélgetésre hozzá is betértünk a községházára, és ô is volt
olyan kedves, hogy elbiciklizett velünk a falu széléig, hogy onnan mutassa meg, merre térjünk a földutakon Mailáthpuszta felé. Innét megint
kis forgalmú közúton, Vejti, Piskó és
Kemse érintésével értünk a drávasztárai kikötôhöz, ahol a DDNPI természetvédelmi ôrével, Hódossy Attilával volt randevúnk. Attila és fia
egész Felsôszentmártonig kísért
minket a töltésen futó jelzett kerékpáros útvonalon, végig szóval tartva
a csapatot. Baranya megyét elhagyva somogyi tájakon folytattuk utunkat. Szentborbáson és Tótújfalun át
Potonyig kis forgalmú, onnan Kastélyosdombóig kamionsújtotta út vezetett. Épp ezért Dombóról már inkább a Drávagárdonyra vezetô földutat választottuk, s így sikerült is épségben megérkezni aznapi szálláshelyünkre, Drávatamásiba. A helyi
szociális otthon konyhája biztosította a vacsorát, majd a DDNPI kezelésében álló Selymes Durbincs Ifjúsági Szállóban hajtottuk aznap nyugovóra fejünket.
Drávatamásitól Bélavárig (3. nap).
Korábbi tervünket a DDNPI idegenforgalmi referense, Borián György tanácsára megváltoztatva nem követtük a
Három Folyó Kerékpárút által jelzett
folyóparti ösvényt, hanem jelentôs kerülôvel Daránynak vettük az irányt, ki
tudja, milyen mocsári és ôserdei élményektôl fosztva meg magunkat.
Cserébe a Barcsi Borókás rackanyájának, madárvártájának és homokos talajának vendégszeretetét élvezhettük,

és Patkó Bandi fája mellett is elhaladtunk. Barcs városát keresztülszelve
Drávaszentes településrészhez érkeztünk, ahol a DDNPI Dráva Kapu Bemutatóközpontjában már várt ránk
Borián úr egy rendkívül érdekes prezentációval és még annál is érdekesebb ôshonos magyar háziállatfajtákkal, amelyek mind ott legelnek a nemzeti park által megvásárolt üde réteken, természetes élôhellyel szolgálva
például a gólyáknak. Frissen szerzett
tudással és élményekkel gyarapodva
Komlósdon, Babócsán, Bolhón és
Heresznyén keresztül értünk ahhoz az
elágazáshoz, ahol másik két DDNPI-s
munkatárs, Mezei Ervin és Lehôcz
László várt minket, hogy megmutassák a híres heresznyei magaspartot.
Errôl az egyedülálló képzôdményrôl
egyszerre tanulmányozható a Dráva
zátonyaira leszálló kormoráncsapat és
a tôlük kilométerekre cirkáló horvát
járôrcsónak manôvere, ám ha szakértô kísérô is akad, mint esetünkben,
akkor érthetôvé válik magának a magaspartnak a szerkezete is, amelybôl
idônként toronymagas partdarabok
dôlnek a folyóba. Napunk utolsó szakaszában keresztülkerekeztünk Vízváron, majd Bélavár határában találkoztunk ottani vendéglátónkkal, Bernáth
Alexszel a Fenntartható Örökség és
Környezet Közhasznú Egyesülettôl.
Mielôtt szálláshelyünkre kísért volna,
Alex alaposan megjáratott minket a
falu és a Dráva között elterülô fantasztikus tórendszer körül, melynek ökoturisztikai hasznosítására kevés az
esély, mivel a területet kezelô kavicsbánya-vállalat ebben egyelôre kevéssé
érdekelt. Bélavár polgármestere, Újfalvi Jánosné, Zsófia a község óvodájában biztosított számunkra ennivalót
és szállást. Vacsora után Alex meghívott minket a házába, amely egy rendkívül gazdag bélavári helytörténeti
gyûjteménytôl a bányatavakból elôkerült ôsállatmaradványokig számos
meglepetéssel szolgált. A hangulatos

kerti tábortûz és némi itóka mellett üldögélve szalonnasütéssel és beszélgetéssel koronáztuk meg az estét.
Bélavártól Ôrtilosig (4. nap). Reggel
pár kilométeres bemelegítô tekerés
után ismét vártak ránk nemzeti parkos segítôink, ezúttal természeti helyett történelmi különlegességek felé
kalauzolva minket olyan terepen,
amit csak ôk ismertek. A déli határzár
részét képezô betonbunker és a közelben húzódó futóárok maradványai
arra figyelmeztettek, hogy annak idején Jugoszlávia felé is kiépült a Vas-

függöny, még ha ez nem is volt annyira nyilvánvaló, mint a nyugati végeken. Somogyudvarhely és Berzence
következett, majd délnyugatnak fordulva a golai határátkelô felé indultunk, de párszáz méterrel az elsô horvát házak elôtt jobbra tértünk, és kukoricatáblák közt futó kényelmes
földutakon biciklizve meg sem álltunk
a gyékényesi Kotró-tóig. A part menti
étteremben elköltött ebéd után idônkbe belefért még egy kis fürdôzés is
Magyarország legmélyebb bányatavának szabadstrandján.
Ezután következett túránk legkeményebb szakasza, Zákány és Zákánytelep meredek kaptatója – bizony
akadt, aki tolni kényszerült kétkerekû járgányát. Ôrtilosig már csak enyhe emelkedô vezetett, majd hosszan
gurultunk a szentmihályhegyi Éltetô
Világ Turistaszállóig, utolsó szálláshelyünkig. Itt találkoztunk utoljára
DDNPI-s kalauzainkkal, akik újabb
hidegháborús futóárok nyomait mutatták meg nekünk. A Mura és a
Dráva összefolyásánál álló ôrtilosi
kikötôhöz lesétálva megcsodálhattuk a folyó horvát oldalán gondtalanul fürdôzô szomszédainkat (nálunk
a Dráva egész szakaszán tilos a fürdés), majd a dombtetôn álló templom kertjébe fölkapaszkodva végigjártattuk szemünket az alattunk elterülô légrádi síkon, s a lemenô nap
folytatás az 5. oldalon
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Panoráma Optika
Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett), telefon: 06-26/332-204
Budakeszi, Fô út 43-45. Az Átrium Üzletház I. emeletén, telefon: 06-23/457-237
Nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h

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

Garantált minôség!
•••••••

Szuper karcálló
• • • • • • • Szuper tükrözôdésmentes
• • • • • • • Szuper könnyen tisztítható
Akcióinkról érdeklôdjön üzletünkben!
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés szemész szakorvos közremûködésével.
Felnôtt és gyermek szemvizsgálat: Dr. Gébert Ilona.
Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon!
Bankkártyás fizetési lehetôség! Egészségpénztár-kártya elfogadóhely.

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

Házhoz szállítás
Bankkártya elfogadóhely,
mobiltelefon feltöltôkártyák

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

MCM Élelmiszer
Élelmiszer Üzlet
Üzlet
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folytatás a 3. oldalról

fényében csillogó folyó hosszan kanyargó szalagján. Közben a derék
természetvédelmi ôröktôl ismét
sokat tanulhattunk. Többek közt
arra is jó tanácscsal szolgáltak, miként juthatunk át másnap Murakeresztúrra nagykanizsai kitérô nélkül.
A feladat még így sem tûnt egyszerûnek.
Ôrtilostól Letenyéig (5. nap). Az elôzô
este készült térképvázlatok ellenére a
murakeresztúri „áttörés” sikere nem
volt szavatolható, ezért kora reggel rövid felderítô túrával vizsgáltuk meg az
Ôrtilosról való északi irányú kijutás lehetôségét, de csak annyi derült ki egyértelmûen, merre nem érdemes menni. Vonatunk ugyan az ôrtilosi állomásról indult vissza aznap délután, de
Letenye polgármesterével már egyeztetve volt a találkozó, tehát nem ma-

radhattunk egy helyben, és ez nem is
lett volna sportszerû. Végül sikerült
épp csak annyira eltévedni, hogy egy
kedves szôlôsgazda a borával könnyedén helyrerakhatta csüggedô kedvünket, miközben pontos eligazítással is
szolgált a visszaútra vonatkozóan.
Közben észre sem vettük, megérkeztünk Somogyországból Dél-Zalába, és
rövidesen már a Mura töltésén folytattuk utunkat, ahol felfedeztünk egy
igen kellemes fekvésû part menti piMidlingné
Szabó Anikó

Ilex

Eladó Piliscsaba-Klotildligeten 200
négyszögöles, rendezett telken 63 m2
alapterületû, 3 szintes (szuterén,
tetôtér) családi ház. 2 szoba, nappali,
konyha, 2 wc, 2 fürdô, kertre nézô
nagy terasszal, kétféle fûtési móddal.
Irányár: 30 Mft.
Telefon: 06-70/255-3386
Kiadó Piliscsabán az egyetemhez
közel, a Fô úton: 2 szoba fürdôvel,
közös konyhahasználattal, kábeltévével, internetes csatlakozással.
Telefon: 06-30/212-6056

Valentin-nap
február 14.

Nyitva:
minden nap

Piliscsaba, Béla király u. 76.
Mobil: 06-20/592-2161

Tûzifa
Almási Ferenc
06-30/9504-003

Midling Tamás

Autószerelés • Vizsgáztatás
• Computeres diagnosztika
Piliscsaba, Zrínyi u. 27.
Mobil: 06-20/913-5381
Mûhely: 06-26/374-564

Szép, nyugodt, igényes környezetben
kezdjük el 10. félévünket!
Beiratkozás a tavaszi félévre február
15. 16. 17. 18. (hétfô-csütörtök)
10-16 óráig a PPKE területén levô
Catharineum épületben, I. em. 106.,
angol, magyar, olasz, francia,
spanyol, német, japán
tanfolyamokra több szinten!
Információ:
www.linguaacademica.hu
info@linguaacademica.hu
06 30 549-1778

Eladó Balatonfenyvesen, az M7-es
lehajtójához nagyon közel, egy 1095
nm-es belterületi telek, közmû a
szomszéd telken. Közért, vasútállomás, étterem stb. a közelben,
strand 800 méterre található.
Irányár: 5 Mft.
Telefon: 06/70/325-9490
Piliscsabán nyugdíjas tanár házaspár
(minden tárgyból, orosz nyelvbôl is)
általános iskolás korú gyermekek
korrepetálását, tehetséggondozását
vállalja.
Telefon: 06-26/375-167

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

Stark Marian
telefon:
06-20/367-9276
e-mail:
stylpress@t-online.hu

Hirdetésfelvétel

Felsôfokú német nyelvvizsgával rendelkezô, germanisztika-történelem szakos
egyetemista német nyelvbôl korrepetálást és nyelvvizsgára felkészítést, történelembôl korrepetálást és érettségi
tétel kidolgozást vállal! Igény esetén
háznál is! Díjtétel: 800 Ft / 45 perc.
Érdeklôdni minden pénteken és
hétvégén a következô számon lehet:
06-30/972-29-00

virág-ajándék

henôhelyet is. A murakeresztúri vasúti
csomópontot magunk mögött hagyva
kis forgalmú autóúton, jó tempóban
haladtunk Molnárin és Tótszerdahelyen át Letenye felé, de Halmi Béla
polgármester úrral így is csak bô negyedóránk maradt egy pizzériában a
helyi és térségi fejlesztési tervekrôl, no
meg a zöldutak nagyszerû eszméjérôl
értekezni, minthogy nem szerettük
volna kockáztatni az ôrtilosi vasúti
csatlakozást. Visszafelé többnyire a

már bejárt nyomvonalon mentünk, és
zalai szôlôsgazdánknak hála, végül a
helyes úton: gyönyörû, elvarázsolt erdei ösvényen keresztül jutottunk
vissza az ôrtilosi turistaszállóra, ahol
maradék poggyászainkat hagytuk.
A vonatút Budapestig kellemes eseménytelenségben telt.
Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklôdését a Dráva menti barangolások és általánosságban a Zöldutak
iránt. Ha igen, kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetôségeken:
Ökotárs Alapítvány
1056 Budapest, Szerb u. 17-19.
Zöldutak program
Budai Krisztina
telefon: 20/429-7027
e-mail: budai.krisztina@okotars.hu
Sepsei Gergely
telefon: 20/416-8579
e-mail: sepsei@okotars.hu

Étterem & panzió
Esküvôk, születésnapok,
céges rendezvények
lebonyolítását vállaljuk
50 fôs éttermünkben és
50 fôs panorámás teraszunkon.
Telefon: +36-20/576-1530
www.uvegtigris-etterem.hu
Aki ezt a kupont felmutatja éttermünkben,
kedvezményt adunk összfogyasztásából.

10%-os
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Különleges
vagy
természetes?

Ami máshol különleges az a Palánta Általános Iskolában természetes! A tizenkét éve Piliscsabán alapított iskola öt éve talált
otthonra Pilisvörösváron. Jelenleg 11 településrôl 130 kisdiák jár ide. Az eddigi négy elballagott osztályukból, az összesen
41 tanulóból, 63% tanul tovább valamelyik gimnáziumban. Ez az országos átlag közel kétszerese! A kompetenciamérések
eredményei is rendre az országos átlag fölött, vagy azzal azonos szinten vannak. – tájékoztat Mayer Ágnes igazgató asszony.
Miben más ez az iskola?
A különbség talán a szemléletünkben van. Fô célunk, hogy gyerekeink
szeressenek iskolába járni, és megtanuljanak tanulni!
Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban?
A Nemzeti Alaptanterv lehetôséget
biztosít arra, hogy a tananyagot kétéves képzési szakaszokra bontsuk, s
így a gyerekek elegendô idôt kapnak
saját ütemû fejlôdésükre.A közös játék, a közösség kiépítése, a fokozatos terhelés közben pedig elsajátítják

a tanuláshoz szükséges alapokat.
Harmadiktól lehet gyorsítani, hisz
van mire építkezni! Programunk
egyik alappillére a projektoktatás,
ami biztosítja, hogy diákjaink egyegy – ôket érdeklô – témakör megismerésén keresztül, gyakorlati feladatokon megtapasztalva tanulják meg
a tananyagot.
Az osztályok minden év végén öszszegyûjtik azokat a témákat, amikkel szívesen foglalkoznának, a pedagógusok pedig ennek megfelelôen
állítják össze a tananyagot és a fel-

adatokat, a NAT követelményeit figyelembe véve. Lássunk egy példát!
A negyedikes természetismeret tantárgy fô tananyaga Magyarország
nagy tájai. Egyik évfolyamnak egy
„kalóz” egész éven át olyan „problémákat” küldött a diákoknak, aminek megoldásához kénytelenek voltak megtanulni a tájegységek fontos
ismereteit, miközben kincseket
gyûjtöttek.
Alkalmazott módszereink mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a reális,
pozitív énkép alapozására (beszélgetô körök, fejlesztô értékelés, bátorító
kommunikáció). Szeretnénk, ha diákjaink önálló, autonóm személyiségekké válnának, akik képesek a boldogság megélésére, és az önszabályozó tanulásra egy életen át.

Miért tartják fontosnak, hogy így tanítsanak?
Átalakult társadalmunk szükségessé
teszi az oktatás változását is. Bízunk
benne, hogy ezeket a módszereket alkalmazva az iskolánkból kilépô gyerekek nyugodt, önálló, örömeiket és nehézségeiket kezelni tudó egyéniségekké fejlôdnek, s ami szintén nagyon fontos, alkalmazható tudást sajátítanak el. Mottónk József Attilától:
„A szép szó nemcsak eszközünk,
hanem célunk is. Célunk az a társadalmi és állami életforma, melyben
a szép szó, a meggyôzôdés, az emberi érdekek kölcsönös elismerése,
megvitatása, az egymásra utaltság
eszmélete érvényesül”.
A feladat kihívás, az eredmények
mérhetôk. Sok sikert!

HÍVOGATÓ A PALÁNTA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Eldöntötték már, HOVÁ ADJÁK GYERMEKÜKET ISKOLÁBA?
Szeretettel várjuk Önöket és gyermeküket SZOMBATONKÉNT 16 és 17 óra között,
egy-egy tartalmas foglalkozásra, beszélgetésre, ismerkedésre!
A HÍVOGATÓ foglalkozásokra 2010. január 30. és április 24. között kerül sor.
További információ: www.palanta.hu vagy (06 26) 374-457 • Címünk: 2085 Pilisvörösvár Fô út 134. (A vasútállomás felett, a volt ELMÛ épülete)
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Mindenki számára javasolt!
TUKEB szám: 42/2009.
Az oxigénszint megfelelô biztosításának fontosságáról Otto Wartburg Nobel-díjas biokémikus azt állítja, hogy a ráknak csak egy
oka van: a testi sejtek normális oxigén-légzésének lecserélôdése anaerob (csak oxigénhiányban szaporodóképes) sejtlégzésre.
Szinte az összes betegség kialakulásának kiindulópontja az oxigénhiány.
A KAQUN ivó- és fürdôkúra egy forradalmian új gyógymód, ugyanakkor érdemes elgondolkodnunk: Igen, tehetünk egészségünk megóvásáért!
A KAQUN víz egy olyan speciális technológiával elôállított ôsvíz, amelynek magas oxigéntartalma jótékonyan hat szervezetünkre, helyreállítva
annak egyensúlyát. A gombák és baktériumok többsége csak alacsony
oxigéntartalmú környezetben képes megélni.
A KAQUN oxigénvíz, már tudományosan is bizonyítva, immunrendszerünk természetes megerôsítôje.
Dobogókôn a kedvezô természeti adottságok következtében már az ôskorban megjelent az ember. Népszerû, kedvelt üdülô és kirándulóhely
ma is. Sokak szerint a Föld szívcsakrája. Európában egyedülálló, komoly írásos feljegyzések vannak a hely gyógyító erejérôl. A helyben la-

kók szerint is a hegy sok energiát bocsát ki, mert az energetikai vonalak, metszéspontok itt koncentrálódnak. E mellett csodálatos természeti adottságokkal rendelkezik.
Talán ez ihlette Cséffalvay Pétert, akit szintén megfogott a hely varázsa, és nyolc évvel ezelôtt megnyitotta panzióját. Shaolin-falu, Erdei
Faházpanzió néven hallhattunk róla. Három hektáros területen 90
ember elszállásolására van lehetôség, betekintést nyerhetünk a
Shaolin kultúrába, életvitelbe, kínai és magyar konyha várja a vendégeket. De ami igazán különleges az a KAQUN oxigénfürdô.

Tanulmány – tesztek – szenzációs eredmény!
Nyolc éves megfigyelések alapján egyértelmûvé vált a KAQUN oxigénvíz jótékony hatása. Csak éppen nem tudták megmagyarázni.
A KAQUN oxigénvíz nem csoda, mára tudományosan bizonyított,
hogy immunrendszerünk természetes megerôsítôje.
Az emberi fejlôdés folyamán, immunrendszerünkben úgynevezett természetes védettség fejlôdött ki a különbözô kórokozókkal szemben. Ennek a védekezô rendszernek fontos elemét jelentik az NK sejtek (természetes ölôsejtek), melyek arra
hivatottak, hogy a vírussal, baktériummal fertôzött vagy tumorossá vált sejteket felkutassák és elpusztítsák. Az NK
sejtek aktivitásának csökkenésével, még egészséges emberek esetében is, megjósolható a negatív változás vagy
betegség.
Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Citogenetikai és Immunológiai Osztálya (TUKEB szám: 42/2009.) által
– embereken végzett – klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a KAQUN víz – 14 napi ivóvíz és fürdôkúrában
alkalmazva – mellékhatások nélkül, jelentôsen megemeli testünk NK sejtjeinek számát, így a vírussal fertôzött vagy tumorossá vált sejtek elpusztítására több NK sejt áll rendelkezésre.
A KAQUN víznél nem oxigén hozzáadásáról beszélünk, speciális technológiával állítják elô. A víz helyben
készül, nem termál és nem forrásvíz. Elôször nagyon komoly tisztításon megy át, amíg bakteriálisan és vírusilag teljesen megtisztul, majd 38 C fokra melegítik és végül egy elektrolízises folyamaton keresztül addig
forgatják a vizet, amíg egészen apró oldott oxigén molekulák jönnek létre. Ez a fürdôvízben lévô oldott
oxigén a bôr pólusain át a kapilláris ereken keresztül jut be a vérkeringésbe, és jut el a testben lévô összes
sejthez. Ezzel a sejtek regenerációját segíti elô, megerôsítve így az immunrendszert, megelôzve vagy
gyógyítva ezzel a különbözô betegségeket.
A KAQUN oxigénvizes terápiával számos eredményrôl tudunk beszámolni: stroke, nôgyógyászati- és bôrproblémák, rákos daganatok... Most már azt is tudni, hogy miért és hogyan gyógyít. A tudományos kutatások elegendô bizonyítékot szolgáltattak, ma már orvosok is ajánlhatják – és ajánlják is!
Stark Marian

PRÓBÁLJA KI A KAQUN FÜRDÔT!
Ingyenes véroxigén-mérést végzünk bárkinek.
Oxigénnel az életért! Egészen új gyógymód: KAQUN ivó- és fürdôkúra
Dobogókô és Pilisszentlélek között az erdôben, az Esztergom felé vezetô
út mellett, a Shaolin-falu táblánál. További, bôvebb információt olvashat
e témában a www.erdei-fahazpanzio.hu, és érdeklôdhet telefonon:
06-26/547-000, 06-30/331-8666 vagy e-mailben: shaolinv@enternet.hu.
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Közösen könnyebb!
Az elmúlt évben egyre több honfitársunk tapasztalta meg életminôségének romlását. Az idei évre különbözô elôrejelzéseket lehet olvasni a hazai és külföldi elemzôktôl. Van, aki
reményt keltve a javulásról beszél,

de vannak borúlátóbb hangok is. Vajon mit hoz számunkra az idei év?
Ha csak arra várunk, hogy majd valaki – egy láthatatlan kéz – megoldja a felmerülô gondjainkat, akkor lehet, hogy üres tányér mellé fogunk

Online ajánló
További cikkeket olvashat...

"Saját boldogságunk, jobb jövônk titka a kezünkben van.
Ezt a lehetôséget nem szabad elszalasztani!”
(Dalai láma)
vacsorához ülni az év végén is. De
van más lehetôségünk is: össze is
foghatunk és közösen oldjuk meg a
minket foglalkoztató feladatokat.
A lehetôség a kezünkben van, a döntést mi hozzuk meg nap, mint nap.
Ezzel nemcsak a mi életünkrôl döntünk, hanem gyermekeink és unokáink lehetôségeirôl és jövôjérôl is.
A matematikában a kétszer kettô
négy, de az emberi együttmûködések területén ez nem mindig érvényes. Ha ugyanis két ember együtt
dolgozik, akkor az egyedül elvégzett
munka mennyiségét jóval meghaladhatja a ketten végzett munka menynyisége.

Miért is van ez így? Vannak olyan
helyzetek, ahol csak ketten végezhetik el az adott munkát. Itt nem meglepô a különbség. De ahol egyedül is
elvégezhetô a munka, ott az összedolgozás következtében pozitív pszichés energiák keletkeznek, melyek
növelik a munkakedvet és az eredményességet. Ehhez persze azt kell
feltételeznünk, hogy támogató jellegû a légkör, amelyben a két fô
EGYÜTT dolgozik.
Kívánom minden kedves Olvasónknak, hogy ez új esztendôben minél
több tapasztalata lehessen a kétszer
kettô néha ötrôl.
Pribék László PIFKE elnök

• APEH infó:
– jövedelemadóról
– cukorbetegek adókedvezménye
– iparûzési adóról
– adójóváírásról
• Az AB eltörölte a vagyonadót

Trafipax info

Az Alkotmánybíróság visszamenôleges hatállyal
megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra
vonatkozó, tehát a lényegi részét (bár egy egyszerû
törvénymódosítással visszahozható a lakóingatlanok
utáni vagyonadó is).
A vízi jármûvekre, a légi jármûvekre és a nagy
teljesítményû személygépkocsikra vonatkozó rész
hatályban marad, azokat nem kifogásolta a testület.
A kilenc tagú Alkotmánybíróság egyhangúlag törölte
el a lakások, üdülôk után kivetett vagyonadót.
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