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Mikulás a létrán
Valahogy odafönt mindig előbb
tudnak meg mindent. Így volt ez
a válsággal is. Persze, jöttek a
figyelmeztető jelek, de nem eszméltünk időben, mint ahogy máskor sem. Pedig feltűnhetett volna.
Néhány éve megszaporodtak
december táján errefelé is a kötélhágcsóval, sőt,
mászóvassal felszerelt, zsákjukat nehézkesen
cipelő, lassacskán, meg-megállva az erkélyek,
kémények felé kúszó-araszoló Mikulások. Lógnak
a házak oldalán, arcukon a hajdani boldog mosoly
helyett ráncok és izzadtságcseppek. Batyujuk
is kisebb, bizonyára a súlymegtakarítás miatt.
Pocakjuk is leeresztett, karcsún nyilván jobban
megy a mászás.
Hová lettek a hangtalanul suhanó, kémények
felett lebegő szánok, hová a felszegett fejű,
szépen feldíszített büszke rénszarvasok? Elvitte őket a bank? Vagy eladták, esetleg megették
őket? Hol vagytok, nagydarab, tömött szakállú,
mosolygós Mikulások, hol vagy, ellopott, elárverezett mesevilág?
Árkos Antal

Citroën Wendom
Budapest,
III. ker. Bécsi út 178.
Telefon: (1) 439-1111
Fax: (1) 439-1110
E-mail:
info@citroenwendom.hu
Web: www.citroenwendom.hu
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Sikeres évet zártak a pátyi templomépítők

Csengettyű a lovardában

Szívemnek kedves meghívásnak tehettem eleget Karácsony előtt. A pátyi templomépítők rendeztek
évzáró ünnepséget az egész évi kemény és gondoktól sem mindig mentes munka után. A helyszín
is méltó volt a nagy vállalkozáshoz, a Bellandor Kft. új fedett lovardája (lásd keretes anyagunkat) –
pontosabban annak klubhelyisége – Pátyon, mintegy két kilométerre a főúttól.
Megérkezés előtt tettem egy kört a
falu másik végén, megszemlélendő
az építkezést. A majdani épület kezd
határozottan testet ölteni, érdekes formája még a korai decemberi sötétedésben is felhívja magára a figyelmet.
A bemelegítő kör után megcéloztam a rendezvény helyszínét. A jegenyefasor után feltűntek a fények. Fehér kavicsos utak, parkoló, rendezett
körülmények fogadtak. A csípős hideg nem nagyon csábított kinti sétára, házigazdánknak, Andor Ákosnak
azonban mégis volt érkezése, hogy
néhányunkat körbevezessen és megmutassa az impozáns létesítményt,
valamint a már itt „lakó” lovakat.
Schumicky Andrásnak, a templomépítő bizottság elnökének megnyitó szavai után vetítés következett
az építkezés eddigi fázisairól, majd
Szloboda Lajos református lelkészszel imádkoztunk közösen. Harkai
Gábor atya, „a környék plébánosa”,
sajnos nem lehetett jelen, mert Telkiben (vagy Budajenőn?) éppen misét
celebrált. Ezután Dr. Bognár András
pátyi polgármester méltatta néhány
szóval az egybegyűltek munkáját, kiemelve, hogy szinte az egész települést magával ragadta a templomépítők lelkesedése és elkötelezettsége.
Havas Vince és Reményi László,
mint a „projekt” gazdasági-szervezési ügyeiért felelősök, beszámoltak az építkezésről, valamint a
pénzügyi helyzetről, és javaslatokat tettek a még hiányzó összegek
előteremtésének módozataira.
Ezután következtek a kölcsönös
köszönetnyilvánítások, kisebb-nagyobb ajándékok átadásával párhuzamosan. Elsőként a templom
fiatal tervezője, Gutovszky Robert
kapott szót (és ajándékot), majd
sorra jöttek a többiek. Külön öröm
volt zsámbékiként hallani, hogy plébánosunk, Holnapy Dénes Márton
atya – akiről sokan nem tudják, hogy
„másodállásban” építészmérnök – is
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tevékenyen részt vett konzulensként
az új templom tervezésében.
(Főszerkesztőnket is megtisztelték egy csengettyűvel, amit a majdani harangok anyagából öntöttek. Kellőképpen meg is hatódott,
hiszen – nem lebecsülve persze a
média jelentőségét – néhány cikken
túlmenően nem tud annyi segítsé-

get nyújtani az „Ügynek”, mint a
jelenlévők túlnyomó többsége)
Végezetül ismét Schumicky András vette át a szót, Isten áldását
kérve munkájukhoz és kiemelve,
hogy nemcsak templomot építenek, hanem közösségi teret és nemcsak a pátyiaknak, hanem az egész
Zsámbéki-medencének.

Civil évnyitó Pátyon

elmúlt évéről, valamint az előttük
álló feladatokról, amihez az előző
év jeles eseményeiről készült diavetítés biztosított illő hátteret.

Immár második alkalommal került
sor az önkormányzat és a civil szervezetek közös évnyitójára Pátyon,
ezúttal az olvasóink egy része által
is jól ismert Landora Pizzériában.
Dr. Bognár András polgármester
rövid köszöntője után gazdagon
terített asztalok mellett beszélgethettek a meghívottak a település

Bellandor Lovasközpont

Hármashangzat: Ember, ló és természet

A „BELLANDOR” lovas központban, amely a Zsámbéki-medence szívében, Pátyon fekszik, megtalálható az ősrégi magyar hármashangzat:
ember, ló és a természet egysége.
A lovas központ teljes körű szolgáltatást kínál azoknak, akik a lovak
iránt érdeklődnek és látványos természetikörnyezetben keresik a pihenést.
Mindenki számára nyitott, de különösen azokat várja, akik egyetértenek a cég ars poeticájával „vivat natura, vivat equus” (éljen a természet,
éljenek a lovak). A tágas és jól felszerelt létesítmény jelentős mértékben
bővíti Páty, illetve a Zsámbéki-medence szabadidős kínálatát. (bővebb
információ az alábbi honlapon)
Bellandor Kft. / GmbH, Jenei dűlő 020/54-HRSZ
H – 2071 Páty, Pf.: 95, Tel: + 36 (06) 20/979-2690
info.bellandor@gmail.com , www.bellandor.com
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A repülő Igazság
Van Bicske határában a Csákvár felé
menő út jobb oldalán egy emlékhely. Legtöbben csak elsuhannak
mellette, pedig érdemes megállni,
mert komoly emberi teljesítménynek állít emléket sokadszor is cáfolandó azokat, akik szerint – noha
ugyanúgy nyelvünket beszélik,
mint mi magunk – a magyar csak
vesztes lehet mindenben.
Endresz György pilóta és Magyar
Sándor navigátor 1931. július 15-16ikán az Atlanti-óceánt rekordidő
alatt repülték át. A nagyjelentőségű
esemény sajnos, mind a mai napig
nem él igazán a köztudatban.
A nagy magyar repülős álom, az
óceánrepülés kezdeményezője Magyar Sándor volt. A szervezést az
Egyesült Államokban élő magyarság végezte.
Izgalmas előzmények után – mely
izgalmakat legfőképpen a pénzhiány okozta – sikerült szert tenni
egy megfelelő repülőgépre és azt
felkészíteni a hosszú útra.
A Lockheed Sirius típusú, kétüléses, egyfedelű repülőgép korának
egyik legsikeresebb, hosszú távra is
alkalmas repülőgépe volt, nevéhez
több rekord is kapcsolódik.
A repülőgép a „Justice for Hungary – Igazságot Magyarországnak”
nevet kapta, emlékeztetőül a trianoni imperialista békediktátumra.

Említsük meg itt a két
legnagyobb támogatót,
Szalay Emil, Amerikában élő magyar gyárost (25e dollár) és Lord
Rothermere-t (10e dollár). (Ezek nagy összegek,
a mai inflációs dollárra való
átváltáshoz nyugodtan be
lehet őket minimum tízzel
szorozni – a szerk.)
A gép 1931. július 15-én
startolt az új-foundlandi
Harbour Grace (Kegyelem Kikötője) repülőteréről és rekordidő, 13 óra
50 perc alatt érte el Írország partjait. A kontinens
fölött rosszabb időjárás
fogadta a repülőket, ami
kisebb-nagyobb kitérőkre kényszerítette őket.
Győr fölött akadozni kezd a motor, majd Bicske térségében végképp leállt. A fáradt pilóták kénytelenek voltak 30 km-rel Budapest
előtt kényszerleszállást végrehajtani egy rét szélén. 5770 km-t repültek egyfolytában 26 óra 20 perc
alatt, ami új világrekord. A magyar
páros a világon tizenötödikként repülte át az óceánt, de ennyire mélyen még előttük senki sem hatolt
be Európa belsejébe az óceán átrepülését követően.

LAÉT Mikulás Zsámbékon
Noha a 2006 őszén beiktatott új
zsámbéki önkormányzat szinte
első teendői közé tartozott a Létminimum Alatt Élők Társasága
zsámbéki szervezetének kiebrudalása az általuk részben felújított és
rendben tartott zárdakerti épületből, nem sikerült a szegények és elesettek támogatására létrejött szervezet munkáját ellehetetleníteni. (A
volt adományraktár azóta is kihasználatlanul, üresen áll – a szerk.)
A jelenlegi, szűkösebb körülmények között (amit egy szintén nem
könnyen élő magánszemély támogatása tesz egyáltalán lehetővé) is sikerült emlékezetes, vidám Mikulás
ünnepséget szervezni a zsámbéki

gyerekeknek, köszönhetően az alábbiakban felsorolt támogatóknak.
Mintegy 70-80 gyerek kapott
ajándékot, csomagot, a kiseb-

A két óceánrepülőt – miután
értük jöttek és Pestre vitték őket
– hősöknek kijáró ünneplésben
részesítették. (Szerencsére egyikük sem sérült meg a leszállás
során.)
Magyar Sándor a hírnévnek köszönhetően az amerikai repülőgépiparban helyezkedett el. Endresz
György egy évre rá egy római légi
bemutatón műszaki hiba miatt lezuhant és életét vesztette.
Árkos Antal
beknek még játék is jutott. A
Mikulás hó híján ugyan szán helyett fehér Suzukin érkezett, de
a napsütés és a december eleji
tavaszias idő kárpótolta a jelenlévőket.

A zsámbéki LAÉT ezúton is köszönetét fejezi ki az adományokért az
alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Bakó Imre, Baksa László, Bárándi Zoltán, Bechtold János, Borus Ferenc, Déberling Norbert, Domokos Kázmér, Heim László, Horváth
László, Hudák János, Karai Csaba, Kelemen Attila, Kifli Bt., Lámpás Étterem, Márta virágbolt, MSZP zsámbéki szervezete, Müroll Kft., Nagy
István, Tóth István (Mikulás), Weinekker Gáborné, Ziegler János, Zink
Imréné, Zsámbéki Gyógyszertár, Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin.
Valamint azoknak is, akik nem járultak hozzá nevük közléséhez.
(Ruhanemű és egyéb felajánlásaikat továbbra is köszönettel vesszük a
23-341-506 telefonszámon – Árkos Antal LAÉT Fb. Tag)
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15 éve a gyermekvédelem szolgálatában a Fészek Egyesület
Tizenöt évvel ezelőtt 11 elszánt nevelőszülő azt gondolta, szükségük
lenne egy olyan civil szervezetre,
amely az ő, és a családjaikban nevelkedő gyermekek érdekeit tudná
képviselni. Az elhatározást tett követte, 1993. november 23-án megalakult a Fészek Egyesület.
Az Egyesület 1998 óta vállal át állami és önkormányzati feladatokat
a gyermekvédelem területén. Lét-

rehozta Pest-megye első és mindmáig egyetlen gyermek átmeneti
otthonát, mely fennállásának 10
éve alatt összesen 407 krízishelyzetben lévő gyermeket fogadott be és
gondozott. A legdinamikusabban
fejlődő szolgáltatása azonban a nevelőszülői hálózata, mely 1999 óta
folyamatosan bővül. Ma már 130
nevelőszülői család biztosít „fészket” 335 gyermek számára, ezzel az

ország legnagyobb civil fenntartású
nevelőszülői hálózata lett a Fészek
Egyesületé.
További információk:
Báló Ottília ügyvezető
Fészek Egyesület
2030 Érd, Karolina u. 3.
Tel.: 06-23/375-843, 06-70/382-6485
Email: b_oti@freemail.hu
Honlap: www.feszekegyesulet.
hu

Hová sietünk?
"A gyerekek soha sincsenek ott,
ahol ténylegesen vannak. Az óvodások az iskolára készülnek, az alsósok a felső tagozatra, vagy a 8 és
6 osztályos gimnáziumra, a középiskolások az egyetemre."- Vekerdy
Tamás gyermekpszichológus gondolatait idéztem.
Rohanunk. Nincs megállás, és
ebbe helyzetbe gyermekeinket is
belekényszerítjük. Az iskolákba
a kultúrális alapkészségek (írás,
olvasás, számolás) elsajátításához
4 év kellene, hogy a tanulók rendelkezésére álljon, ehelyett egy
versenyfutásnak lehetünk tanúi,
aminek következtében egyes iskolák már az első tanév félévének
végére "megtanítják" írni, olvasni
a kisdiákokat. Ez a tudás mennyire lesz használható, az majd csak a
3., 4. osztályban derül ki. Nemzetközi vizsgálatok igazolják, hogy az
elhúzott, értő olvasás hosszútávon
sokkal jobb eredményre vezet. Az
írás tanítás fő problémája, hogy a 6
éves gyermek keze egyrészt anatómiailag, másrészt finom motorikus
mozgásainak viszonylagos fejletlensége miatt alkalmatlan a három
ujjas ceruzafogásra, és a szigorú sorok közé szorított kis méretű betűk
írására. Egyszóval a mai magyar
iskola nem számol a gyermekek
testi és lelki sajátosságaival. Ha egy
kicsit megállnánk, észrevennénk,
hogy van ma is és nemcsak a holnap
létezik. Gyermekeinknek fontos a
mese, a játék, a kiabálás és a testmozgás. Az iskolákban nem a mérhető teljesítménynek kéne a legfontosabbnak lennie, nemcsak az észt
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kell művelni. Vannak fontosabb
dolgok is annál, mint amit mérni lehet idővel vagy akár osztályzattal,
hanem azok is fontosak, amelyeknek mértéke majdan az erkölcs, a
szabadság, a szeretet lesz. Gyermekeinknek szüksége van arra, hogy
szabadon
kibontakozhassanak,
képességeiket kipróbálhassák, és
szükségük van még érzelmi biztonságra, elfogadásra és szeretetre. "Az

iskola mindannyiunkkal 'megtörtént', gyermekeinkkel pedig ezután
fog 'megtörténni'. Rajtunk múlik
miképp." (Vekerdy Tamás).
Szeretettel meghívunk minden
érdeklődöt 2009. február 20-án
pénteken, 17 órára Vekerdy Tamás
gyermekpszichológus előadására
Tökre, a Kisgöncöl Waldorf iskolába.
Szabó Noémi

Tesco nyílt Budakeszin
December elején 3000 négyzetméteres alapterületű új Tesco áruház nyílt
Budakeszin a Budaörs felé eső új kereskedelmi területen. Az áruház kisebb, mint a budaörsi, és főleg az élelmiszerekre, napi cikkekre koncentrál. A megnyitón kiemelték, hogy a beruházás környezetbarát és energiatakarékos építészeti megoldások alkalmazásával valósult meg.

Időközi polgármester-választás Etyeken
Mint már beszámoltunk róla, Nádpor Ármin után 2008. októberében 9
hónap elteltével lemondott Juhász László is a polgármesteri tisztségről.
Az újabb válsztás időpontját 2009. február elsejére tűzték ki. A Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: Szűcs
Lajos, Kreisz Györgyné Tiszekker Erzsébet, Kollárné Papp Ildikó (jelenlegi alpolgármester). A választásra januári számunk lapzártája után
kerül sor, az eredményeket a szavazatok feldolgozását követően honlapunkon közzé tesszük.

www.zsambekimedence.hu
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Energianapló: Van gáz – nincs gáz

Új (szín)játékot találtak ki Keleten. Illetve ők azt hiszik, hogy új, de mi már régóta ismerjük.
Úgy hívják, hogy csiki-csuki. Nézzük, hogyan játszák ezt a nagyok.

A szereplők

2008. december 21.
A Gazprom elnöke, Viktor
Zubkov (és egyáltalán nem mellékesen
Oroszország miniszterelnökének első
helyettese – a szerk.) figyelmeztette
európai vevőit, hogy Ukrajna miatt
problémák mutatkozhatnak a gázszállításban január 1. után.
A vevők egy része, különös tekintettel a döntéshozókra, bizonyára
felfigyelt a hírre, legtöbbjük viszont
inkább a karácsonyi készülődéssel
volt elfoglalva.

A cselekmény

2009. január 1.
Újév napja. Akár pihenhetnénk is,
de az üzletemberek nem alszanak. Éjfélkor lejárt az orosz-ukrán gázegyezmény, ami részben a gáztranzitról,
részben az Ukrajnának saját fogyasztásra átadott gáz áráról és mennyiségéről szól. Az egyezmény minden
évben lejár, de nincs minden évben
hideg Európában. Most van.
2009. január 4.
Az orosz fél az érvényes egyezmény hiányára, továbbá arra hivatkozva, hogy az ukránok többletgázt
vételeznek a rendszerből, csökkenti
a szállított mennyiséget. A gázhiányt először Bulgáriában és Szerbiában érzik meg.

Az események felgyorsulnak

2009. január 6.
Az orosz fél teljességgel leállítja a
gázszállítást.
A lépésnek van olyan olvasata,
hogy az európaiak – akik szintén
fáznak vagy fázni fognak – majd
ráveszik Ukrajnát, hogy ne vegyen
el a tranzitgázból. Nevezhetjük ezt
akár zsarolásnak is.
2009. január 7.
A budapesti miniszterelnök bejelenti, hogy Magyarország gázellátása részben a tartalékok, részben
a (korlátozott mértékben igénybe
vehető) import révén biztosított.

A bejelentést követően kisebbfajta roham indul meg a vaskályhákért, kandallókért és az elektromos
fűtőeszközökért.

Villany se lesz?

A paksi atomerőmű mellett hazánk
villamosenergia-ellátásának jelentős hányadát gázerőművek biztosítják. Ezek egy részét át lehet olajra állítani, de nagy valószínűséggel
kijelenthetjük, hogyha gáz nincs,
akkor villany sincs.
(A magyar villamosenergia-termelés összetétele bemenő energiafajták
szerint: Paks 35%, gáz 35%, szén
17%, import 9%, megújulók 4%. Az
adatokért köszönet a MAVIR ZRt.
munkatársának – a szerk.)
A rendelkezésre álló erőművi
kapacitás nem viselné él, ha cca.
egymillió ember hirtelen bekapcsolna fejenként egy db 2 KW-os
villanykályhát. (2000 MW, cca. egy
újabb Paks, vagy 1000 db izmosabb
szélerőmű). Nyitott kérdés persze,
hogy a gázhiány okán már előzőleg
leállt ipari üzemek jelentős villamosenergia-fogyasztásának kiesése
mennyivel „javítja” a mérleget. Néhány százalék plusz import szintén
lehetséges, de több nem, mivel a
villamosenergia-hálózat határátlépő kapacitása korlátozott.
Ennél jóval kisebb túlterhelés is
majdnem kiverte stílszerűen szólva a biztosítékot, amikor 2007 forró
nyarán többszázezer légkondicionáló berendezést kapcsoltak be.
(vonatkozó cikkünk megtalálható
honlapunk archívumában) Ilyen
értelemben tehát a hősugárzó-vásárlás valószínűleg pénzkidobás.
2008. január 7.
Magyarországon elrendelték az
elsőfokú, majd a másodfokú korlátozást. A recesszió „felfutásának” kezdetére megmaradt néhány nagyobb
magyarországi ipari üzem (Suzuki,
Tondach, Wienerberger stb.) termelése leállt, hogy a lakossági földgázellátás zavartalan legyen.
Legalább a munkanélküliek nem
fognak otthon fázni. Lehetett volna

a korlátozást akár a minisztériumok, belvárosi hivatalok fűtésén is
kezdeni.
2009. január 8.
Kijön a KSH legfrissebb jelentése.
Előzetes adatok alapján az ipari termelés 2008 novemberében 12,2%kal, munkanaphatástól megtisztítva 10,1%-kal csökkent az előző év
azonos időszakához viszonyítva.
És itt még szó nincs gázhiányról…
2009. január 12.
A már-már sikerrel kecsegtető orosz-ukrán tárgyalások ismét
megakadtak, az álláspontok megmerevedtek. A vita következtében Európa több tagállama már
második hete marad gáz nélkül.
2009. január 14.
Az uniós megfigyelők elfoglalhatták helyüket az orosz-ukrán határon lévő elosztó állomásokon. Sok
dolguk egyelőre nincs, mert gáz
még mindig nem érkezik Oroszország felől.
A róka fogta csuka helyzet kezd
egyre mélyülő politikai válsággá
alakulni Ukrajnában, de Oroszország sem nyer a dolgon, mert az
elmúlt hetek megtépázták gázszállítói hitelét.

Jövőre újra kezdik?

2009. január 18.
Az orosz és az ukrán fél megállapodásra jutott Moszkvában az
Ukrajnának szállítandó gáz áráról.
Óvatos öröm van, gáz egyelőre továbbra sincs.
2009. január 21.
Megint jön a gáz. MEDDIG?
Árkos Antal okl. villamosmérnök

Lapzártakor érkezett
Az etyei időközi polgármester választás eredménye: Szűcs
Lajos 645 szavazat, Kollárné
Papp Ildikó 574 szavazat, Kreisz
Györgyné 35 szavazat. A választáson 1271 fő jelent meg (39%).
A megválasztott polgármester
Szűcs Lajos.
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Könyvek...
a karácsonyfa alatt. Az ajándékcsomag
felbontásakor az ajándékozó így szólt: Ti
még olvastok. Jobban hangzott volna: Mi
még olvasunk, mert a „ti”, itt már csak a
szülőket jelentette. A három könyv igazi
kellemes meglepetésként szolgált. Mit is
rejtett a gondos csomagolás?
Papp Lajos: Ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól!
Adonyi Sztancs János: Arisztokraták ma
Wass Albert: Elvész a nyom
A karácsonyi meglepetés telitalálatnak bizonyult. Engem elsőként a
világhírű szívsebész könyve érdekelt.
Nem életrajzi regény ez a könyv. A
doktorral készített riportok, cikkek,
előadások olvashatók benne, s ezek
így együtt megdöbbentő olvasmányt
jelentenek az érdeklődő számára.
Siker és gonosz gáncsoskodás, vagy: egy
gyógyító zseni ellehetetlenítésének története a
gyógyulni vágyó szívbetegek kárára foglalhatnánk össze tömören a könyv lényegét.
A fiatal Papp Lajos számára (1977-től,
1991-ig) a városmajori Szív-és Érsebészeti Klinika a béke szigete, olyan sziget,
amely valóságos iskolát teremtett, hiszen már 1977-ben száz nyitott szívműtétet végeztek itt, s a célok egyike úgy
szólt, hogy a halálozási arány a 13-20
százalékot ne haladja meg. Ezt soknak
találta a fiatal orvos, és kutatni kezdte
ennek okát. És megtalálta. A műtét alatt
a test és a szív hőmérsékletét 25, illetve
3–4 °C-ra hűtik. A műtéti beavatkozás
után megkezdődik a felmelegítés, és
amikor a szív – hőmérővel mérve – elérte a harminchét fokot, a szív-tüdő gépet leállítják. Kiderült: ezzel követték el
a sokszor végzetes hibát. – meséli Papp
doktor a Magyar Hírlap riporterének
2008. szeptember 20-án. Mit is kellett
felismerni a halálozási eredmény javításához? Csupán azt, hogy a hőmérő
nem alkalmas eszköz a felmelegített
szív egésze hőmérsékletének mérésére.
A szívsejtek harmincöt fokon kezdenek
dolgozni, s ha a sejtek kisebb-nagyobb
hányada még nem érte el ezt a hőfokot,
a már működőképes sejtek ezek helyett
is dolgoznak, s ebbe képesek belerokkanni, s így rövid idő alatt bekövetkezik
a tragédia. A gyógyító és kutató orvos
rátalált a megoldásra. A megfelelő eszköz a teletermográf, amely nem szívgyógyászati cél szolgálatára készült,
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az épületek hőveszteségét lehet vele
megfigyelni. Ám a doktor kutyákon
végzett kísérletei bebizonyították, hogy
nélkülözhetetlen a szívsebészeti munka
során is. Hogy miként az megtudható a
könyvből. Ez a felfedezés megítélésem
szerint két dolognak vált az alapjává:
A szívsebészet területén a 13-20 százalékos halálozási arány 1,5 százalékra való leszorításának, és Papp Lajos
„szenvedéstörténetének”, annak a gáncsoskodásnak, amely a Szabolcs utcai
klinika tanszékvezetői állásának megpályázásával vette kezdetét és nyert befejezést – a pécsi szívsebészeti klinikán
elért sikerei ellenére –, az egészségügyi
„reform” bevezetésével. A nemzetközi
hírű doktor egyszerűen „népirtásnak”
(genocidiumnak) volt kénytelen minősíteni a hatalom reformnak nevezett, az
egészségügyhöz kapcsolódó intézkedéseit. Ennek előre látható következményeihez már – az elért, világraszóló
eredmények tükrében – nem adhatta a
nevét, és kérte nyugdíjaztatását. Az ehhez fűződő részletes indoklása is olvasható a könyvben.
Negyvennégy évesen a legmagasabb tudományos fokozat és valódi
tudás birtokában önkritikától sem
riad vissza – miután fizikai bántalmazást is el kellett szenvednie, egy
korrupciós ügy megpiszkálásának
következményeként, még a Szabolcs
utcai tevékenysége során –, ám a személye, és munkája iránti ellenszenv,
gáncsoskodás igazi okát nem sikerült
megfejtenie.
A könyv olvasása bennem furcsa
gondolatot ébresztett egy korábbi, felháborító, magyarellenesmegnyilvánulás okán. Valaki
– egy szellemi szegénylegény – azt
nyilatkozta, hogy
a Kárpát-medencében elég lesz
hétmillió magyar.
A szív- és érrendszeri betegségek
nálunk a legártalmasabb népbetegségek egyike. A
sebészeti beavatkozás iránti igény

www.zsambekimedence.hu

a jövőben egyre gyakoribbá válhat. Miért is kellene a halálozási arányt e területen 13-20 százalékról 1,5 % százalékra
leszorítani – kérdezheti az, aki hétmillió magyarban tud csak gondolkodni
Hogy ezzel is késleltessük a magyarság
fogyását? Na nem…
A könyvből az is kiderül, hogy
Papp Lajos nem-csak a gyógyászatban, a szívsebészetben kiváló.
A magyarság őstörténete is közel
áll a szívéhez. Meg mély hittel is
megáldott. No meg nevet, hírnevet is szerzett magának, és talán
mindannyiunknak. Igazi tekintély!!!
Akad ma olyan „hatalmasság”,
ebben az országban, akinek ennyi
már meghaladja a tűrőképességét?
Domokos Kázmér

Fortezza Pizzéria Zsámbék
Zsámbék, Hegyalja u. 1. (Perbál
felől jövet az iskolai buszmegálló után jobbra)
T.: 23-340-777, 30-611-6852
Nyitva tartás: vasárnap-csütörtök 10-22, péntek-szombat
10-23.
Ételrendelés,
a környéken
díjmentes
házhozszállítás, rendezvények 40-50
főre.
Kerthelyiség
kényelmes
bútorokkal!
Sodexho jegyet elfogadunk!

www.zsambekimedence.hu
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NÉMET

Rund 80 Gäste aus Ungarn reisen an Kreis Gießen 18.11.2008

Vorbereitungen für Partnerschaftstreffen im Mai

WETTENBERG (mf). Die Partnerschaft zwischen Wettenberg und
der ungarischen Gemeinde Zsámbék besteht seit 20 Jahren. Bereits
im August war eine große Delegation aus Wettenberg mit Vertretern aus Politik und kulturtragenden Vereinen in Ungarn, um
gemeinsam mit den Freunden zu
feiern. Selbstverständlich wird es
auch eine Rückverschwisterungsfeier geben, und hierfür laufen
bereits die Vorbereitungen. Bürgermeister Gerhard Schmidt und
Erika Winter, die Leiterin der Verwaltungsstelle Wißmar und zuständig für organisatorische und
administrative Fragen rund um
die Partnerschaft, hatten Vereine
und Organisationen in die Verwaltungsstelle eingeladen. Dabei
ging es nicht nur um einen Rückblick und ein Resümee, sondern

vor allem auch darum, erste Ideen
hinsichtlich der Rückverschwisterung auszutauschen.
Mit Blick auf das Partnerschaftsprogramm 2009 insgesamt werden
die Tage vom 19. bis 24. Mai, also
rund um den traditionellen Krämermarkt, die eigentliche Veranstaltung beinhalten. Rund 80 Gäste
aus Zsámbék und Tök werden erwartet. Um den Heimatabend als
die eigentliche Auftaktveranstaltung nicht mit zu viel Programm
zu überfrachten, sollen die Abläufe in diesen Tagen aus Anlass
der besonderen Bedeutung etwas
anders strukturiert werden. Die
Ankunft der Gäste ist am Dienstag vor Himmelfahrt. Der darauffolgende Tag wird vormittags
ausgefüllt sein mit dem kommunalen Programm. Der Nachmittag
steht zur freien Verfügung. Die ei-

gentliche akademische Feier zum
Partnerschaftsgeburtstag soll vom
Heimatabend getrennt werden,
für beide Veranstaltungen hat sich
ein Arbeitskreis gebildet, um die
Details zu planen. Der Heimatabend, so ist es vorgesehen, wird
ganz und damit letztlich auch wie
die Jahre zuvor dem volkstümlichen Programm mit den Darbietungen und Präsentationen der
Kulturgruppen, der Verleihung
des „Hanjer”-Titels und des Nassauer Löwen zugeordnet.
Der Donnerstag steht ganz im
Zeichen des Krämermarktes, am
Freitag sollen Ausflüge mit den
Gästen stattfinden. Am Samstag,
so die Planungen, wird es nach
dem Partnerschaftsgespräch am
Nachmittag am Abend einen Festakt im Bürgerhaus in Launsbach
geben.

Nagyjából nyolcvanan érkeznek Magyarországról

Folynak a 2009 májusi partnertalálkozó előkészületei

Wettenberg és Zsámbék között
20 éve létezik a partnerkapcsolat.
Augusztusban népes wettenbergi
delegáció – politikai és kulturális
szervezetek tagjai egyaránt – járt
Magyarországon, hogy barátaikkal ünnepelhessenek. Természetesen hasonló ünnepséget rendeznek viszonzásul Wettenbergben
is, ennek előkészületei már zajlanak. Gerhard Scmidt polgármester és Erika Winter, a wissmari
önkormányzati iroda vezetője, valamint a partnerkapcsolati ügyek
referense összehívták a különféle
érintett szervezeteket és egyesületeket a hivatalba. Itt nemcsak
visszatekintés és értékelés volt,
hanem mindenekelőtt ötleteket
vetettek fel a következő ünnepi
partnertalálkozóval
kapcsolatban. A program május 19-24 között kerül sorra, a hagyományos
népi- és mesepiac időpontjában.
Zsámbékról és Tökről mintegy 80
vendéget várnak. Ami az ünnepi
estet illeti, annak érdekében, hogy

a túl sok program ne forgácsolja
szét a különös jelentőséggel bíró
eseményt, kicsit át lesz alakítva a
programszerkezet.
A vendégek kedden érkeznek (a
Mennybemenetel előtt). A következő nap délelőttjét a kommunális
programok töltik ki.
A délután szabad.
A partnerkapcsolat hivatalos születésnapi ünnepsége
és az ünnepi (kultúr)
est elválnak egymástól. Mindkét rendezvény
részleteinek
kidolgozására külön
munkacsoport alakult. Az ünnepi est
az előzetes tervek
szerint
egészében
– ahogy tavaly és a
megelőző években
– a kulturális együttesek előadásának és
fellépésének szentelődik majd.

A csütörtök teljes mértékben a
piac jegyében telik, pénteken pedig
közös kirándulás lesz a vendégekkel. Szombaton pedig a partnerkapcsolati megbeszélések után délután
és este búcsúest lesz a launsbachi
Polgárok Házában.
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Honlapajánló

Techno-Bazár nyugdíjas kedvezménnyel

Divatba jöttek a régi tárgyak.
Manapság, a néhány hónapos
használat vagy rosszabb esetben
a vásárlás másnapján – de mindenképpen a garancia lejárta után
néhány héttel – önmagukat előre
megtervezett módon megsemmisítő műanyaghulladékok korában
a fiatalabb generációk sokszor csodálattal vegyes hitetlenkedéssel
tekintenek szüleik, nagyszüleik
eszközeire. Az eldobható társadalomban felnevelődött nemzedékek
számára varázslattal ér fel, hogy
a padlásról előkerült öreg rádió –
hacsak bele nem költözött egy népes egércsalád – több évtizednyi
pihenő után bekapcsolva is olyan
szép, telt hangon szólal meg, amire
a mai fröccsöntött egyen hulladékok többsége még új korában sem
képes.
Megdöbbennek azon, hogy a harminc wattos erősítő – már persze,
ha sikerült az „ősöktől” elkunyerálni – jobb hangulatot csinál a bulin
és hamarább mozgatja meg a szomszédokat is, mint a felirata szerint
százötven wattos (széles mosoly)
pévécé „hangfallal” feltuningolt

mp3-pc kombó, amin a sistergés
meg a hálózati brumm csak azért
nem feltűnő, mert a tuc-tuc-ra ültetett rap „élvezetéhez” nincs szükség
még fülre sem nagyon, nemhogy
hangtechnikára.
Arról az érzésről pedig nem is
beszélek, amikor az évtizedek óta
féltve őrzött fekete bakelit előkerül
poros tokjából és elfoglalva helyét a
lakberendezési tárgynak sem utolsó Dual hatalmas tányérján borzongató hangján megszólal a Király:
„Love me tender…”.
Effélék bemutatására, adás-vételére, csere-beréjére jött létre a
zsámbéki Techno-Bazár. A gyűjtemény tulajdonosa a nyolcvanas
évek kezdete óta gyarapítja a lomok
és értékesebb holmik sorát, felújítva, javítgatva egyiket-másikat, ha
éppen ideje és tehetsége engedi.
Találunk itt régebbi és fiatalabb évjáratú rádiókat, tévéket, hangtechnikai eszközöket, de vannak érdekességek a számítástechnika rég- és
közelmúltjából is.
Külön említést érdemel a több
hónap munkájával elkészülő kocsikerék csillár, a mindmáig működő

Komplett márkás számítógép
garanciával olcsón eladó!
HP/Compaq fekete-ezüst minitorony ház, P4
Celeron 2GHz, 384 MB Ram, 40 GB hard diszk,
floppy, cd, hangkártya, usb, hálózati kártya adsl
internethez, fekete-ezüst 17” monitor, egér, billentyű. Újszerű külső.
Mindössze 30.000 Ft!
Zsámbék. Tel.: 20-921-6851
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orosz-szovjet hordozható táskalemezjátszó vagy az egykori KGST
sosem volt fénykorát idéző szalagos magnó is.
Az oldal tulajdonosa, aki akkor
végzett villamosmérnökként a Műszaki Egyetemen, amikor a magyar
ipart még nem csak néhány multi
olcsó bérű kihelyezett szereldéje
jelentette, lassan nyugdíjas kora
ellenére sem riad vissza az újabb
kihívásoktól. Erre utal a tréfás felszólítás: „Buherálna és egyedül
nem boldogul? Okozzunk több kárt
ketten!”
A szétszerelés hobbinak sem utolsó. Az ember szeme és keze megőrzi frissességét, a (fejsze nélküli)
bontás pedig némelykor igencsak
fejtörésre készteti a próbálkozót.
Összerakni meg vagy sikerül, vagy
nem, nincs felelősség. Ha éppen
nem, akkor tovább gyűlnek a dobozokban a csavarok, rugók, görgők,
tekercsek, kapcsolók és a színes
elektronikai alkatrészek egy olyan
korból, amikor még azt hittük,
hogy pár éven belül megvalósul a
fúziós erőmű és hamarosan ember
jár majd a Marson.

Perbálablak

AABO Biztonsági ajtó
12-16 ponton záródó acél biztonsági ajtó

– 12-16 pontos záródás 5 zártesttel
– 41 dB léghanggátlás - egyedülálló ajánlat, ÉMI minősítéssel, csak nálunk!
– Hornyos záródás (egyes modellek esetén!)
– Fúrástól, zársöpréstől, magkihúzástól és savazástól egyaránt
védett, multipont fúrással készített biztonsági zár
– Tűzgátló kivitel
– Erősített kivitelű nemesacél kilincspajzs és felső zárvédő
pajzs
– Alap áron járó szervizkulcsos biztonsági zárrendszer
– Az ajtólap teljes felületét borító páncéllemez
– Hatalmas raktárkészlet, több rendelhető modell
– Mindössze néhány napos szállítási és beépítési határidő
– Igen kedvező, 59.500 - 65.000 Ft-os ár
– További részletek honlapunkon: www.gavron.hu

Ablak-Ajtó Centrum
1094 Bp. Berzenczey u. 23-27.
Hívjon! Tel.: 06-1-784-7018
Nyitva: H-P 8-18, Szo 10-14
Web: www.gavron.hu

Sport Tánc edzések Budakeszin Pátyon Telkin
és már Zsámbékon is!
Akrobatikus Rock and Roll - Jazz tánc Show tánc - Modern tánc
Torna Zene Tánc Akrobatika Jókedv
B.keszi: Iskolás H-SZ 1/2 4 - 1/2 5 ig Ált. iskola
Ovis K-P 1/2 4 - 1/2 5 ig Pitypang ovi
Ovis K-P 3/4 4 - 3/4 5 ig Tarkabarka ovi ÚJ !!!
Páty: Iskolás K - Sz : 5-6 6-7 Bocskai, öreg iskola
Ovis K-Sz :1/2 4 - 1/2 5 g Új ovi
Telki: Iskolás H-P: 4-6 ig, Cs : 5- 7 Ált. iskola, Tenisz
Klub
Ovis H: 3-4 P: 4-5ig Ált. iskola
Zsámbék:Iskolás H-Sz :1/2 3- . 4 ig Ált. iskola ÚJ !!!
Ovis H-Sz:5-6 ig Zsámbék ÚJ !!!
Jelentkezés: Péterfy Judit magyar bajnok szakedzőnél 06 30 9 506 966, bogar11@t-online.hu
Hortobágyi Orsi Junior világranglista 2. helyezett
edző,
Ferich Anna táncoktató,
Kovács Viktor Akrobatikus Rock and Roll edző,
Szűcs Viola tánc edző.
Lányok fiúk, ha szeretnétek Ti is a csapatunkba
tartozni, gyertek, hozzátok a barátaitokat is!

AJTÓ- ÉS ABLAKGYÁRTÓK!
Figyelem!
Minőségi zárak és
vasalatok kedvező
áron a hivatalos
forgalmazótól.
Ingyenes
szaktanácsadás!
Georgewood Kft.
Tel.: 06-70-298-0321
E-mail:
georgewood20@
gmail.com

