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MÉG TÖBB TÉR A CSALÁDNAK MÁJUSBAN!
A Citroën Picasso egyterûi a kis és a nagyobb családok igényeihez igazodva kínálnak bôséges teret,
számtalan praktikus megoldást, és felhôtlen kényelmet a hosszú utazásokhoz is.
Ismerje meg a Citroën Picasso modelleket márkakereskedéseinkben, ahonnan családi egyterűinket
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*Kizárólag

a Citroën által meghatározott finanszírozás esetén. A tájékoztatás nem teljes körû, a részleteket keresse a márkakereskedéseinkben. A Citroën
C4 Picasso Citroën Finanszírozás esetén 3 940 000 Ft-tól kapható. Az ajánlat az akcióban részt vevô márkakereskedésekben érvényes 2009. május 1-jétôl a készlet
erejéig, a természetes személyek által leadott ügyfélmegrendelésekre vonatkozóan. Az akciós ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze! A képen látható autók illusztrációk. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlatnak; a változtatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza.
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Útépítők
Tavaly, mikor a Zsámbék táblánál megálltak az útépítők, megijedtünk, hogy lekerültünk a térképről. De
csak a tél jött. Most, hogy könnyebbre
fordult az idő, nekiálltak a munkának
ismét. Megálltam, hogy készítsek pár
képet. Egyikük bátortalanul odajön
és megkérdi, mivégre a nagy fotózás.
Mondom, a régiós újságtól vagyok,
örülünk, hogy végre lehet majd
közlekedni az eddig igencsak gödröskopott főutcán. „De mégis, valami baj
van?” – kérdez tovább (a művezető, ahogy később
kiderült). Nem győzöm megnyugtatni, hogy nem
vagyok ellenőr. De mitől ez a szorongás? A fiatalember elmeséli, hogy Salgótarjánból jönnek minden nap
hajnalban, hogy utat építhessenek a zsámbékiaknak.
Amit némelyek úgy „hálálnak meg”, hogy becsmérlik
őket, de volt olyan is, aki „rájuk húzta” a kormányt. A
drága – hitelre vett? – autóból, miközben ők a forró
aszfalton dolgoznak. Ahogy az ember mondja, 80%
nagyon rendes. Vagyis 20% már nem annyira, ami
elég rossz arány. Mert két percet várni kellett esetleg.
Remélem, a szitkozódók meg valahol – talán az ország másik végében – joggal szitkozódnak majd egy
gödörben kifordult féltengelyt nézegetve. Amíg meg
nem szánja őket egy helybéli. Aki esetleg másnap
hajnalban indul Zsámbékra vagy máshová utat építeni
– a bunkóknak is.
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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Audiatur et altera pars

Hallgattassék meg a másik fél is

Szerkesztőségünknek nem feladata az ügyben állást foglalni, elegendő információ hiányában ezt
amúgy sem tehetnénk meg. A címadó mottó jegyében adtunk helyt az alábbi írásnak a kivitelező kérésére azzal a megjegyzéssel, hogy az abban foglalt tényeket és adatokat a szerkesztőségnek nincs
módjában ellenőrizni. Egy valamit azonban megtanultunk a 2004-ben kirobbant, kísértetiesen hasonlóan indult zsámbéki ügy kapcsán: Kölcsönös jószándék és megegyezés nélkül az indulatok igen
hamar elszabadulnak és ebben a „játékban” végül mindenki vesztes lesz. Megbízó és megbízott, az
iskola, a gyerekek, az egész település.

Az iskolabővítés és
-felújítás története
(részlet)

(Páty, Bocskai utcai általános
iskola – a szerk.)
Bízva abban, hogy a teljes írás
előbb-utóbb megjelenik, illetve vállalva a rövidítéssel járó kockázatot,
az alábbiakban közreadom a régi
iskola felújításának résztörténetét:
2008. augusztus első napján elkezdődött az épület felújítása is, meg a
csodavárás is; sikerül-e szeptember
elejére az iskolát oktatásra képes állapotba hozni? Sikerült!
Decemberre az egész épület felújítása befejeződött. A 2008. december
17-i jegyzőkönyvben az épület átadása feltételéül megjelölt hibajavítás is
megtörtént. Ezt 2009. január 19-én az
önkormányzat képviselői is aláírásukkal igazolták. Dokumentumokkal támasztható alá, hogy az iskola
januártól alkalmas volt a tanításra.
2009. január 5-étől a gyerekek az
egész iskolát használhatták volna,
ha mindenki így akarta volna.
Valakik nem akarták, vagy esetleg akarták, de rossz tanácsokat
kaptak. Majd jöttek a kifogások,
hasonlóan ahhoz, mint amikor a cél
a nyuszi megpofozása és hiába tud
szegény tüzet adni - akár gyufával,
akár öngyújtóval - kap egy maflást,
mert nincs rajta sapka.
A miértek boncolgatása és az
igazságtétel helyett tételezzük fel,
hogy valóban kell a működő tűzjelző rendszer, úgy, ahogy azt az önkormányzat szorgalmazta.
Akkor ugye elvárható, hogyha végre közösen „kiizzadták” a
megoldást, akkor ezért mindenki,
mindent haladéktalanul megtesz?
Ha igen, akkor elvárható-e az önkormányzattól, hogy a tűzjelző mű-
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ködéséhez az iskola és a tűzoltóság
közötti kapcsolatot haladéktalanul
biztosítsa? Vajon haladéktalan intézkedés-e, ha a tűzoltó 2009. február 12-én közli az önkormányzat
képviselőivel a feladatot, de az önkormányzat a döntést csak 2009.
március 11-én hozza meg?
Ha elvárható az önkormányzattól,
hogy minden tőle telhetőt megtegyen a gyerekek érdekében, akkor
miért nem vette át az iskolát február
26-án, amikor megkapta a tájékoztatást, hogy a tűzjelző működik, vagy
legkésőbb akkor, miután fenti döntését követő 48 órán belül a tűzoltóság
kiadta a tűzjelző működési engedélyét? Miért nem vették át az iskolát?

A nyuszi példájánál maradva: Ha
van hibajavítás, ha nincs, ha van tűzjelző, ha nincs: „nincs rajta sapka”
mindaddig, amíg nem akarják átvenni az iskolát. A nyuszinak meg
elege lett ebből és 2009. március 10én elment az erdészhez (bocsánat, a
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz és
a bírósághoz), hogy egy semleges fórum foglaljon állást abban, hogy az
önkormányzatnak át kell-e vennie az
iskolát? Figyelem: a kivitelező nem
azt kérte, hogy abban támogassák,
hogy ne kelljen – mert nem akarja – átadni az iskolát! Ma sokan viszont azt
állítják, hogy nem akarta, nem akarja
átadni! Az „akarja nem akarja” kérdés
kapcsán lehetne egy újabb vitát nyitni,

KÖZLEMÉNY
Páty Község Képviselő-testülete felkérte lapunkat az alábbi tájékoztatás megjelentetésére. A kérésnek természetesen – tekintettel a több éve fennálló jó kapcsolatra – eleget teszünk.
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2009.
(05. 06.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bocskai István Általános Iskola beruházással kapcsolatban az alábbi jelenlegi egységes álláspontot képviselik az üggyel kapcsolatos bármilyen
média (tv, rádió, sajtó) közzététel kapcsán:
Páty Község Önkormányzata az iskola felújítás építési munkáit át akarja
venni és kész is átvenni. Viszont ezzel kapcsolatos jogairól nem hajlandó lemondani. Ezt igazolja az a tény is, hogy a vállalási díj 80%-a már
kifizetésre került, míg a szerződés szerint elegendő lett volna a végleges
átadást követően kifizetni a Vállalkozót megillető díjat. Ezzel ellentétben a Vállalkozó Poli-Paragon Kft. (képviseli Dr. Kovács János ügyvéd)
nem akarja átadni a területet. Az iskola építés kapcsán az Önkormányzat elállt a szerződéstől a Vállalkozó sorozatos szerződés szegései miatt.
Az iskola területén korábban már kifizetett építő anyagok találhatók.
Ezek őrzéséről gondoskodott akkor az Önkormányzat, mikor megbízott egy őrző-védő céget.
A Képviselő-testület egyúttal elnézést kér mindazon pátyi szülőktől és
gyermekektől, akiket a birtokbavétel sajnálatos, előre nem látható eseményei megbotránkoztattak.

www.zsambekimedence.hu

de minek? Álljon itt helyette egy 2009.
március 26-i e-mailből vett idézet: „
A keddi kooperáción a tárgyi létesítmény rendeltetésszerű működésének
helyreállításával kapcsolatban egyeztetett időpont a Megrendelőnek és
képviselőinek egyéb elfoglaltságuk
miatt nem felel meg, ezért a holnapra
tervezett megbeszélést elhalasztjuk. ”
2009. március 27-e a felújított régi
épület átvételére kitűzött időpont volt!
Ezt követte április 29-én az épület erőszakos átvételének kísérlete,
amelyet ma már így igyekeznek
„megmagyarázni”:
A Képviselő-testület nem alkalmazott vagyonőröket, mert „2009. április 29-én a Képviselő-testület által
megtartott helyszíni bejárás” előtt a
kivitelező „szóban jelezte, hogy április 29-én a Képviselő-testületnek
az épületet átadja” és a Képviselőtestület a meghívásnak mégiscsak
eleget tett azzal, hogy „ezen a napon
a kivitelező által megjelölt időpontban megjelent” a helyszínen.
Minden normális helyen ez így
történik, de akkor minek az újságírót félretájékoztatni, röplapozni,
Azokkal a fentemlített sajnálatos, előre nem látható eseményekkel kapcsolatban – amikor
az ellenérdekelt felek őrző-védői
dulakodni kezdtek egymással
és egyes képviselőkkel, amit a
délutáni foglalkozásokon részt
vevő gyerekek egy csoportja végignézett – megkereste lapunkat
Omray Ferenc úr is, a Pátyi Szülői Egyesület elnöke. Omray úr
tájékoztatott bennünket, hogy a
közoktatási törvény 13. § (6) bekezdésben meghatározott közérdekű igényérvényesítés joga
alapján az egyesület vizsgálatot
kezdeményez az Oktatási Hivatalnál gyermekek veszélyeztetése ügyében. Elmondta, hogy
lapzártánkig még nem kaptak
hivatalos értesítést, de tudomása
szerint az Oktatási Hivatal már
írt a Pátyi Önkormányzatnak az
ügyben.
A további fejleményekről folyamatosan tájékoztatni kívánjuk
Olvasóinkat.
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e-mailen ezt vagy
azt nem tanácsolni
a tenni akaróknak,
megmagyarázni?
A legfőbb baj,
hogy a magyarázat
hibádzik, a szemtanúk mást láttak,
a dokumentumok
mást támasztanak
alá, „a Sivatagi
sasok” a kredencek előtt legalább
négy órával már
rárepültek a prédára, miközben a
púpos terepjárók nem mások, mint
a Chrysler legkisebb „gömbölyű”
limuzinjai voltak.
(Utalás a Magyar Hírlap 2009.
Május 20-i számában megjelent
cikk szóhasználatára – a szerk.)
Akkor most valóban az volt-e a
cél, hogy „gyerekek, bocsánat, iskolát akartunk, akarunk, de a pokolba
vezető út is jó szándékkal van kikövezve” és az út során mi felnőttek hibáztunk? Vagy az a cél, hogy
molyszagú – hadd ne mondjam,
dohos – kommunistázásba bújtatva
rúgjunk bele mindenkibe, szülőbe,
képviselőbe, aki nem fogadja el,
hogy a tanácsnak mindig igaza van.
Hölgyeim és Uraim! A csalhatatlan párttitkár akkor is veszélyes, ha
nem piros könyv van a zsebében, a
bűnbakkeresés sem csak a szovjet
sajátja volt, Pilátus is mosta kezeit,
s végül mire jutott?
Itt már régen nem arról van szó,
hogy a nyuszi kapjon-e maflást, vagy
ne kapjon, talán már arról sem, hogy
legyen, vagy ne legyen iskola Pátyon.
Itt már arról van szó, hogy összeesküvés-elméleteket gyártva le kell
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járatni mindenkit, aki mást gondol
a világról. Ehhez minden eszköz
megengedett? A rossz hangfelvétel, a „halláskárosult” jegyzőkönyv
hitelesítő, a felejtős tisztviselő, a hazugság, minden?
Igen, minden és mindenki lejáratódik ebben. Önkormányzat,
vállalkozó, képviselő, tisztviselő,
polgármester,
alpolgármesterek,
demokrácia, minden.
Hol van már a tenni akarás az iskoláért? Marad a reggeli koránkelés,
meg a zsúfolt úton a zötykölődés
autóbuszon, autón Zsámbék, Budakeszi vagy Budapest irányába.
Dr. Kovács János

Állás

Pátyi telephelyű, útépítéssel foglalkozó Kft, KOMATSU típusú
munkagépre jogosítvánnyal, engedéllyel, orvosi alkalmassági
vizsgával rendelkező gépkezelőt keres!
Érdeklődni 10.00 – 16.00 óráig
a 06-70-456-1796-os telefon számon lehet.

Szintén iskola

Zsámbék vs. Tök
A Zsámbéki Önkormányzat pert indított Tök község ellen az állítása
szerint elmaradt iskolafenntartási hozzájárulás ügyében. A perérték 95
millió forint plusz ezen összeg kamatai. (Tök teljes éves költségvetésével
összemérhető összeg – a szerk.). A Pest-megyei Bíróság 2009. április 8-iki
ítéletében első fokon elutasította a keresetet megállapítva, hogy Tök önkormányzata az évek során rendszeresen megfizette a folyamatos szóbeli
egyeztetések során közösen megállapodott összeget. A Zsámbéki Önkormányzat megfellebezte az ítéletet.
(a témára következő számaink egyikében részletesen is kitérünk)
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Együttműködés a mosolygó babákért

Mentőautót adományozott a törökbálinti Cora áruház a Peter Cerny alapítványnak
Egy Mercedes Sprinter gépjárművet ajándékozott a Cora Törökbálinti Áruház a Peter Cerny alapítványnak. Az ajándék gépjármű az átalakítás után hamarosan mentőautóként segítheti az alapítványt.

lió forint pedig az áruház felajánlásából származik.
Turai István, Törökbálint polgármestere megemlékezett a 12 évvel
ezelőtti eseményről, mikor a Cora
helyet keresett magának a település
határában. Beszédében elmondta,
hogy ők is rendszeresen és régóta
támogatják a Peter Cerny alapítványt, egyben külön megköszönte
nekik, hogy az elmúlt időszakban
több törökbálinti újszülött életét is
megmentették.
A rövid, de meghitt ünnepséget
követően az áruház nemcsak a vendégeket, de az arra járó vásárlókat,
nézelődőket is szívesen látta egy
pezsgős koccintásra és egy kis harapnivalóra.
(tudósítónktól)

Gaston Eglernek, a Cora Magyarország vezérigazgatójának jelenlétében Daniel Audoine, a törökbálinti
Cora áruház igazgatója adta át a 8,5
millió forint értékű jármű kulcsát
dr. Somogyvári Zsoltnak, a Peter
Cerny Alapítvány képviselőjének.
Az áruház igazgatója beszédében
elmondta, hogy a Cora a családok
áruházaként mindig is kiemelt figyelmet fordított a gyerekekre és
így jutottak el 2007-ben az alapítványhoz, akiket azóta is folyamatosan támogatnak.
Az összegből 1 millió forintot
közvetlenül az áruház vásárlói adtak össze a tavalyi nagysikerű ‘Aprókat az apróknak” akció során és
a „zöld” szatyrok megvásárlásából
származó hozzájárulásból, 7,5 mil-

Alapkőletétel a TóPARKban
A TóPARK első ütemének irodaparkjában ünnepélyes alapkőletételre került sor június 3-ikán. A beruházó Walker and Williams
Investment Group (WWIG) ezzel útjára indította az összesen 13
év alatt mintegy 2,4 milliárd euróból megvalósuló fejlesztést.

180 ha, 13 év, 1,2
millió m2
Ezekkel az ambiciózus számokkal
indult útjára a TóPARK projekt
2006-ban. 2007-ben megtörtént a
finanszírozási struktúra kialakítá-
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sa, 2008-ban megkezdődött az első
ütem irodaparkjának kivitelezése,
2009. június 3-án pedig sor került
az alapkőletételre.
Az ünnepi rendezvényt Lotfi
Farbod, a WWIG elnöke nyitotta meg, majd Dr. Palovics Lajos,
Biatorbágy polgármestere kívánt további sikeres munkát. A felszólalók
sorát Petrovszky
Gábor, a WWIG alelnöke zárta.
Az első ütem épületeit 2010. negyedik
negyedévében adják
át, ami magában foglal egy nettó 92 000
m2 területű irodaparkot, egy nettó
20 000 m2 szolgáltató épületegyüttest,

továbbá az irodaépületek közvetlen
közelében több, mint 160 bérlakást.
Az épületekhez 2800 férőhelyes felszíni és föld alatti parkolóhely is készül.
A városközpont későbbi ütemeiben a TóPARK Shopping Mall, további irodaházak, bérapartmanok,
Európa leghosszabb, fedett sétálóutcája, egy rekreációs- és rehabilitációs központ, szabadtéri és fedett
sportkomplexum, expo- kiállítási
terület, valamint egy oktatási- és
rendezvényközpont valósul meg.
Az építési munkálatok jelenleg 10 hektárnyi területen folynak. A Párizsi utca
névre keresztelt passzázs irodaépületein
jelenleg 12 toronydaru dolgozik.
A fejlesztés meghatározó eleme
a 36 ha méretű tó és a köré tervezett sétány. Júniusban már a teljes
partszakaszon hangulatos, zöld
környezetben lehet végigsétálni az
irodaépületekhez.
Ahogy márciusi számunkban beszámoltunk róla, az első ütem építésével
párhuzamosan infrastruktúrafejlesztés
is zajlik, hogy megoldja a majdan 40
ezres városközpont és Budapest nyugati agglomerációjának közlekedését.
(tudósítónktól)

www.zsambekimedence.hu
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Pincefesztivál Etyeken
(rövidítve, a teljes beszámoló megtalálható honlapunkon)
Valójában borfesztivál, a pince – bár
fontos – kellék csupán. Különösen
a Körpince, mint egyik fő helyszín.
Szombat dél felé rám jött a mehetnék, a Waldorf-sütik után (lásd
cikkünket – a szerk.) egy pohár bor
még elfért volna. A herceghalmi
csomópontban elfogott a bizonytalanság: Bicske vagy Biatorbágy
felé? Ezúttal Nagy Sándorra gondolva elvágtam a gordiuszi csomót és toronyiránt indultam neki.
A vasúti híd után jobbra Talentis
zászlók, majd keskeny aszfaltcsík
vezet az Abacus rendezvényközponthoz. (cikkünk a 10. oldalon).
A Dávid-major mellett elhaladva
földút következik. Gabonatáblák, majd szőlőültetvények jönnek
szembe. A dombtetőn megállok, ragyogó kilátás nyílik mindenfelé. A
gyönyörködést befejezve lopakodó
üzemmódba kapcsolok és a szőlők
mellett beosonok a demilitarizált
övezetbe.
(Remélem, nem az én 1600 forintom
(parkolás+buszozás) fog hiányozni a
rendezvény kasszájából. Különös tekintettel azokra a szállongó hírekre,
hogy az etyeki önkormányzat által a

rendezvénygazdától
területfoglalási díj
címén követelt jó pár
milliós összeg nagysága és jogszerűsége
feletti vita adott esetben az idei fesztivál
meghiúsulásával is
járhatott volna.)
Amíg kedvenc
medvém nyugodtan hűsölt a temetőbejárattal szemközti árnyas fák
alatt, belevetettem
magam a fesztivál
forgatagába. A nagy melegre tekintettel ez inkább egy kis ücsörgés
volt egy pohár rozé mellett néhány
jóbaráttal beszélgetve. A délután
hűvösebbre fordultával mentem
egy kört a (kör)pincék előtt. Örömmel fedeztem fel a töki borászokat: Kovács Feri bácsit és a Nyakas
Pince szakembereit. A fúvószenekarban pedig Etyek újdonsült polgármesterét, Szűcs Lajost véltem
felismerni. Inkognitót viselt éppen,
külföldiül így hívják a fekete napszemüveget. Ha a magyar sajtóban

Köszönetnyilvánítás
A Létminimum Alatt Élők Társasága (LAÉT) zsámbéki szervezete
köszönetét fejezi ki az alábbi személyeknek és szervezeteknek segítségükért.
Nagy István MGSZ-elnök, Karai Csaba – Alex Kft., Zsámbéki
Gyógyszertár, Hudák Zöldségüzlet, Márti Virágbolt, Borús Ferenc
– Lámpamúzem, MSZP Zsámbéki
Szervezete, Jobbik Zsámbéki Alapszervezete, Lámpás étterem, Benedek Péter, Horváth László alpolgármester, Ficzere Tibor – Faház
presszó, Hegyalja étterem, Müroll
Kft., Bárándi Zoltán, Baksa László –
Tök polgármestere, Kifli Bt., Zsámbéki-Medence Regionális Hírmagazin, valamint számos más – neve
elhallgatását kérő – támogató
Szomorúan kell azonban tudomásul vennünk, hogy a jelenlegi

zsámbéki képviselő-testület – és különösen az azt vezető polgármester
– választás előtti ígéretei, melyek a
LAÉT kiemelt támogatására vonatkoztak, nem valósultak meg. (Ennek legújabb példája, hogy a civil
szervezetek támogatására megítélt
összegből a Zsámbéki LAÉT-nak
egy fillér nem jutott – a szerk.)
A ,,kiemelés” megtörtént ugyan,
de nem a támogatás szempontjából. A korábban általunk használt
zárdakerti épületből “emeltek ki”
minket indokolás nélkül. Az épület
azóta is üresen áll, immár harmadik
éve. Kiköltöztetésünk után Dalnoki
László, a Végállomás Söröző tulajdonosa biztosított számunkra egy
helyiséget a vendéglátóhely udvarában, köszönet érte.
Az egyház karitatív munkáját
kiegészítve egy világi szervezet is

gyakori képzavarral próbálnék élni,
azt mondanám, remélem, elhúzza a
testületben akadékoskodók nótáját.
Etyek pedig levetheti végre a „térség leggyorsabban fluktuáló önkormányzata” kevéssé megtisztelő
címét.
A temetőhöz, mint minden dolgok végezetéhez visszaindulva elbóklásztam a főtéren is, a kaja határozottan drágának tűnt. A kilónként
négyezer forintos sült krumpli valószínűleg országos csúcstartó.
Árkos Antal
jelentős szerepet vállalhat a rászorulók támogatásában. Ennek szellemében hosszú ideje jó kapcsolatokat ápolunk és eredményesen
működünk együtt Holnapy Dénes
Márton atya zsámbéki plébánossal.
Ezúton mondunk ismételten köszönetet a zsámbéki lakosságnak,
akik adományaikkal lehetővé tették, hogy egyre lesújtóbb anyagi
körülmények közé kerülő embertársainkat támogatni tudjuk.
Egyúttal kérek mindenkit, továbbra
is segítse munkánkat. Tisztelettel és
köszönettel fogadunk minden használható dolgot, élelmiszert, háztartási eszközöket, ruhákat, bútorokat,
működőképes műszaki cikkeket.
A rászorulók nevében, tisztelettel:
Bojtos Jenő, elnök, LAÉT Zsámbéki
Szervezete
Telefon: 23/341-506
Mobil: 20/235-7235
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Építkezik a Telki Tenisz Club

Óvoda, sportklub és tanuszoda egy épületben

Telki az utóbbi években marketingnyelven szólva sikeresen pozícionálja magát mint a Zsámbéki-medence sport-, egészség- és
rekreációs központja. Ennek a legújabb jele, hogy az 1999 óta üzemelő és 2007 óta új tulajdonosokkal,
megújult környezetben tevékenykedő Telki Tenisz Club nagyléptékű beruházásba vágott bele a
környékbeliek által jól ismert teniszlétesítmény közvetlen szomszédságában. Az impozáns tervek
különbejáratú 4 csoportszobás 7080 férőhelyes kéttannyelvű óvodáról szólnak – kiegészítve egy, a szülők számára kialakítandó emeleti
társalgó- és közösségi helységgel –
valamint a teniszklubhoz csatlako-

zó tanuszodáról és fallabda
(squash) pálya.
Természetesen
a hozzájuk tartozó
öltözőkkel, irodákkal,
vizesblokkal
együtt. A majdani óvoda és
sportkomplexum központi
fekvésével és könnyű megközelíthetőségével tovább javítja majd
Telki eddig sem megvetendő családbarát infrastruktúráját, bővíti
sportolási lehetőségeit.
Lapunk a későbbiekben is folyamatosan figyelemmel kívánja kísér-

Tavaszünnep a töki Waldorf iskolában

Először, ám hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Tökön a
Kisgöncöl Waldorf Iskolában a Tavaszünnepet. Ez az az ünnep, amikor
az érdeklődök bepillantást nyerhetnek az iskola életébe, szokásaiba.
Bent és az udvaron árusok várták portékáikkal a vásárlókat. Volt tűzzománcozás, meseolvasás, kézműveskedés, selyemfestés, kincskeresés. A
büfében a szülők által készített sütemények, saláták, házi bodzaszörpök
várták az éhes szájakat. Az első osztályos tanulók által készített tárgyak
is eladásra kerültek. Az időjárás kedvezett a rendezvénynek és akik kitartottak, azok egy fergeteges táncmulatsággal zárhatták a napot.
Köszönjük a segítséget Tök önkormányzatának és polgármesterének, akikkel az
iskola egy nagyon jó és harmonikus kapcsolatot ápol, valamint az összes résztvevőnek és szervezőnek! Reméljük, jövőre is együtt tölthetünk egy ilyen szép napot!
Az iskolánk iránt érdeklődőknek pótfelvételit hirdettünk az első és
második osztályába.
Molnár Katalin 06/30 695-7499
www.kisgoncol.hu

Európai színvonalú lovasközpont Pátyon

Május 30-ikán hivatalosan is megnyitották az egyébként már tavaly év vége óta működő pátyi Bellandor
lovasközpontot, ami az egész Zsámbéki-medence és
környéke térségének legnagyobb és legkorszerűbb
lovaslétesítménye. A megnyitóról honlapunkon
részletes tudósítást olvashatnak.
A Bellandor lovasközpont elérhetősége:

Bellandor Kft. / GmbH

Jenei dűlö • 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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ni az ígéretes vállalkozás előrehaladását.
(tudósítónktól)
További információ kérhető az
alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 26-372-714 és 70-416-5558,
E-mail: totata@t-online.hu

Szálloda Zsámbékon

Az ESPA Bio és Art Hotel megnyitásával régi vágyuk valósult meg a
Zsámbékon élőknek és az odalátogatóknak. A fedett és nyitott úszómedencével egyaránt rendelkező négycsillagos szálloda jelentősen javítja az egész
térség idegenforgalmi infrastruktúráját. Következő számunkban terveink
szerint részletesen is beszámolunk az
új létesítmény szolgáltatásairól.

www.zsambekimedence.hu

Zsámbéki-medence 2009/05

KULTÚRA

Arisztokraták ma II.
Hívást jelez a telefon. Feleségem veszi
fel. Számára a bemutatkozó neve ismeretlennek tűnik. Valamilyen János keres
téged, nyújtja át súgva a kagylót. Domokos Kázmér, mutatkozom be. Éppen Önt
keresem, Adonyi Sztancs János vagyok
az Arisztokraták ma c. könyv írója.
Kissé meglepődve kérdezem:
Honnan tudja a telefonszámomat?
Az interneten ráakadtam arra a
cikkére, amelyet a könyvemről írt a
Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazinban. Felhívtam a lap kiadóját és megkaptam a telefonszámát.
Beszélgettünk, s megtudtam, hogy
már megjelent a könyv második kötete, és harmadik is készülőben van.
Jeleztem, hogy szívesen írnék a másodikról is, ha kapnék belőle egy példányt. Egy hét sem telt el, s máris hozta a postás e barátságos küldeményt.
Ebben a könyvben is huszonegy
arisztokrata család ma élő képviselőjével készült a beszélgetés. Kukkantsunk bele néhány, történelmi csald
képviselőjével folytatott társalgásba.
Gróf Nádasdy Borbála már gyermekként is színésznek készült. Gyermekéveit teljesen, ifjúságának pedig egy részét
Magyarországon töltötte. Néhány hónap alatt filmcsillaggá vált Nyugaton.
Egy szerelemért lemondott színészi sikereiről. Hullát mosott Párizsban, s egy
francia férfit székellyé formált – olvasom
a beszélgetés bevezetőjében. Az ördög a
részletekben rejtőzik, szokták mondani.

Hogy ki alakította
Nádasdy Borbála
esetében az „ördög” szerepét? A
könyvet olvasva
számomra egyértelmű, hogy a sokak által halála után
folyamatosan kiemelten kezelt operett „prima(embert
felrúgó)donna, név
szerint,
Honthy
Hanna, akinek öltöztetőnője
volt,
talán azért, hogy
színház közelben
lehessen. A grófnő
önéletrajzi könyvében így emlékezik
a „művész”-nőtől
elszenvedett durvaságok egyikére:
„Előtte térdeltem,
és erőlködtem a
gomboknál. Úgy
látszik, becsíptem
a bőrét, mert felordított, és a másik
lábával felrúgott,
mindennek
elmondott. Betelt a
pohár, felugrottam, és ki az utcára.”
Domokos Kázmér

Zsámbék Jazz Open 2009

Nyitó előadás: július 3. 19 óra, zsámbéki Romtemplom. Jegyek a helyszínen kaphatók. (a részletes
program megtalálható honlapunkon)

Megemlékezések Trianonról

A zene? – az kellett.

Ahogyan az egész országban, úgy térségünkben is számos helyen
megemlékezések és koszorúzások voltak a 89 éve a versaillesi Trianon-kastélyban aláírt imperialista békediktátum alkalmából. Képünk
Pilisvörösváron készült.

Az előző számunkban meghirdetett,
„Időutazás a klasszikus zenében”
című hangverseny szép sikerrel ér
véget. A lelkes közönség a fellépő
fiatal művészek teljesítményét vastapssal jutalmazta. Lesz folytatása –
várhatóan június második hetében
– hiszen május 13-án egy hangverseny sorozat első előadását élvezhették a muzsika kedvelői.
E rendezvény részleteiről, továbbá a sorozat következő előadásairól honlapunkon is tájékozódhat.
(www.zsambekimedence.hu )
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A Talentis Programról (folytatás)
Alábbiakban annak az interjúnak a második részét olvashatják, amelyben Szénási Zsolt, a program
fejlesztési igazgatója válaszol kérdéseinkre. Ha valaki nem jutott volna hozzá előző számunkhoz, a
teljes anyagot megtalálja honlapunkon.
Említette az Abacus rendezvényközpontot, valamint a hozzá kapcsolódó
szállodát. Bemutatná őket bővebben is?
Budapest belvárosától mindössze 15
percnyi autóútra épül Herceghalom
község központjában a négycsillagos
ABACUS Business &Wellness Hotel.
A négycsillagos intelligens szálloda
128 szobával és lakosztályokkal készül el egy ezzel egybeépített konferenciaközponttal együtt, mely utóbbi
360 személy fogadására alkalmas, és
melynek 5 ülésterme és 1600 m2 alapterületű wellness létesítménye szolgálja a vendégek kényelmét. A hotel
különleges éttermét Segál Viktor kreatív chef prezentálja.
Az 1,5 hektáros parkon belül játszótér, illetve pihenésre szolgáló
park is épül. A 2009. június 17-én
megnyitandó komplexum kényelmes lehetőséget biztosít képzésekre, szakképzési programokra,
illetve konferenciákra, vállalati
workshopokra és a Talentis keretében megtartandó szemináriumokra.
(Az ABACUS Business & Wellness Hotelről további információk
találhatóak a szálloda honlapján:
www.abacushotel.hu)
Ha jól értettem, ez a konferenciaszálló. De mi a rendezvényközpont?
A rendezvényközpont Herceghalomtól 2 km-re Etyek felé található, az
ún. Dávid-majornál. Az Abacus Park
egyedülálló módon, egy helyen kínál
lehetőségeket a jelentős érdeklődést
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vonzó,
népszerű
szabadtéri sportolásra, játékokra és
kapcsolódó szolgáltatásokra. 1100 m2es nagyterme és több
szekcióterme, 17 haos parkja és egyedi
labirintusa egyaránt
alkalmassá teszi 10
fős csapatépítő tréning vagy akár 4-5
000 fős családi nap
megrendezésére is. Az Abacus Rendezvényközpont kínálta különleges
lehetőségek egyedi kikapcsolódást garantálnak, exkluzív játéktere, a labirintus és érdekes játékai kicsik és nagyok
számára egyaránt szórakoztatóak.
Hogy állnak a fejlesztések?
A
fejlesztés
első üteme elkészült, hamarosan
kezdődik a második ütem kivitelezése, melynek
kapcsán
széles
skálán bővülnek
a sportolási lehetőségek:
mezei
futás, futásíjászat,
paintball, falmászás, sportmászás,
versenyek, gyakorló- és versenypályák, mountain
bike, BMX, quad,

motocross, autócross, téli motorsportok, korcsolya- és slide park, görkorcsolya, gördeszka, snakeboard, golfkurzus.
egyaránt kipróbálható és űzhető lesz.
(Az etyeki Abacus Rendezvény Központ honlapja: www.abacushs.hu)
(folytatjuk)

Ne szaladgáljon,
gázát rendelje házhoz!
INGYENES PB-palack
házhoz szállítás!
TIVADARGÁZ
Tel.: 06-40-630-430 (helyi
tarifával hívható)
Mobil: 06-30-950-7268
www.pb-gazfutar.hu

Megépít Plusz Bt. 2072 Zsámbék, Etyeki u. 13.
175x135_Jazz_Ercsi_MAR.indd 1

5/27/09 4:00:52 PM
* A rendszer tartalmazza:
– 1 m2 polisztirollap
– 5 kg ragsztó
– 1,1 m2 145 g-os üvegszövet
– 0,2 l alapozó
– nemesvakolat 1 m2-re
A feltüntetett árak kiegészítőket
nem tartlamaznak.

www.honda.hu

Hőszigetelő rendszer fehér
műgyantás vékonyvakolattal
8 cm-es 1 595 Ft/m2*
10 cm-es 1 850 Ft Ft/m 2*

Már 3.449.000 Ft-tól!

Hőszigetelő rendszer 2 mm fehér
ásványi nemesvakolattal
8 cm-es 1 550 Ft/m2*
10 cm-es 1 800 Ft/m2*

Hőszigetelő rendszer 1,5 mm dörzsölt
fehér műgyantás nemesvakolattal
8 cm-es 1 755 Ft/m2*
10 cm-es 2 005 Ft/m2*

2009. június 10 – 2009. július10.

JÚNIUSI AKCIÓINK

Weboldal: www.megepit.hu E-mail: info@megepit.hu.hu

Mobil: +36 70 338 6914; +36 70 338 6915

Tel.: +36 23 340 684 Fax: +36 70 908 2460

OTTHONOSAN TÁGAS

Kirándulás – bevásárlás – családi utazás – az új Honda Jazz
teljes mértékben az Ön programjaihoz igazítható.
Kényelmes városi autó, dinamikus, takarékos társ hosszabb
utazásokra, akár 1698 literesre bővíthető csomagtartójában
pedig minden elfér.

90 lóerős, 1,2-es motorral!

Átlagfogyasztás: 5,3–5,5 l/100km.
CO2-kibocsátás: 125–130g/km.

A képen látható autó illusztráció.

Honda Ercsi Kft.
2451 Ercsi, Rákóczi út 25.
Tel.: (06 25) 505 605
Fax: (06 25) 505 600
E-mail: info@hondaercsi.hu
Web: www.hondaercsi.hu

