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A fal
Az egyszeri ember csak ült a szobájában órák hosszat és nézte
a falat. Aműgy rendes, dolgos
ember volt, szépen gondoskodott
családjáról is, meg önmagáról is.
De ha volt egy kis szabad ideje,
leült-leheveredett, ahogy éppen
jól esett és bámulta a falat. Nem
volt azon semmi, se egy kép, se
egy dísz, de még egy festékfolt
sem, amin a tekintet megkapaszkodhatott volna. A családtagok úgy gondolták,
ez azért már mégse járja. Addig rágták a fülét, amíg
emberünk elballagott a pszichológushoz. Itt azután
jól kifaggatták, csináltattak vele egy rakás tesztet,
majd a doki bevont más szakembereket is, pszichiátert, neurológust, szemészt – ahogy az egészségügy
gépezetében dukál. Az eredményeket nézegették,
forgatták jobbról-balra, balról-jobbra, még nyugtatókat
is írtak fel, legalább a gyógyszerlobbi keressen egy
kis pénzt ezen a furcsa ügyön. Végül nagy hümmögések és fejcsóválások után emberünket gyógyultként
útjára bocsátották. Akinek első útja természetesen
haza vezetett, ahol a családtagok rögvest alaposan
kikérdezték. Majd bekapcsolták a nappaliban a tévét
és azt bámulták testületileg. Kivéve emberünket, aki
már nem húzódott vissza magányosan a szobájába,
hanem ott ült a nappaliban a kanapén a többiekkel
együtt. Azok a tévét nézték, ő a falat. Meggyógyult.
Árkos Antal
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féláron!

Metszés, permetezés, fakivágás,
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Kapuvári Tamás okl.agrármérnök
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Tel.: 20-921-6851
3

RÉGIÓ – PÁTY

Zsámbéki-medence 2011/02

www.zsambekimedence.hu

Páty dosszié 2011 április – Olvasói levelek
Előző számunk „Elküldték a szakembert Pátyról” című cikke még a
szokásosnál is nagyobb érdeklődést váltott ki Olvasóinkból, jó néhányan reagáltak sorainkra. Ezekből
idézünk most néhányat, a teljesség
igénye nélkül. (Akihez nem jutott
el az előző szám, az honlapunkon
– www.zsambekimedence.hu – természetesen elolvashatja a szóban
forgó írást – a szerk.)
Ez itt a reklám helye, ha zavarja,
kérem, ugorjon! Ha máskor nem
kíván lemaradni valamelyik érdekes írásunkról, kérem, fizesse
elő lapunkat! (előfizetési feltételek a 11. oldalon – hátsó/belső
borító) Köszönettel – az Önök
főszerkesztője.

Jöjjenek hát az idézetek:
„Juhász Lacival az együttműködés
mindenkor zavartalan volt, munkáját messzemenőkig a képviselő-testület elvárásainak megfelelően végezte. A nehezedő feltételek mellett
is képes volt minden évben a pályázható forrásokat lehívni a PVK
(pátyi vagyonkezelő – a szerk.) számára, megkönnyítve ezáltal az önkormányzat gazdálkodását.”
Dr. Bognár András, Páty, polgármester 2002-2010
„Mint a PVK felügyelőbizottságának volt elnöke kijelenthetem, Juhász László tisztességgel és értő
módon végezte munkáját, a felügyelő bizottság számára mindig
közérthető formában és időben biztosította a kért adatokat”
Porkoláb József, Páty, PVK FB elnök
2006-2010
„Juhász úr első szóra segítségünkre sietett, mikor a Zsámbékvíz Kft.
élén vezetőváltás történt és sürgős
szükségünk volt egy szakmai tapasztalatokkal rendelkező, hasonló
környezetben és pozícióban dolgozó ember segítségére.”
Domokos Kázmér, Zsámbék, alpolgármester 2002-2006, Zsámbékvíz FB tag
2004-2009
„Igen sok szakmai segítséget kaptam az induláskor és azt követően
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Szerkesztőségünket megkereste az előző ciklus egyik, név nélkül nyilatkozó prominense is, aki elmondta, hogy Juhász László igazgatói
megbizatásának kezdetén átvilágíttatták a PVK KFt.-t. Az átvilágítás
eredménye az volt, hogy a céget vagy el kell adni, vagy fel kell tőkésíteni. Az akkori képviselő-testület – miután nem szándékozott az önkormányzati vagyon elkótyavetyélésének ódiumát magára venni – az
utóbbi mellett döntött, mégpedig oly módon, hogy folyamatosan munkákat szerzett a cég számára.
Juhász László kiépítette azt a munkaszervezetet, amely képes volt
ezeket a megbízásokat nyereségesen elvégezni.. Idővel így lehetővé
vált a megelőző időszak elhibázott vákuumos csatornarendszerének fokozatos kiváltása is. A nyilatkozó elmondta azt is, hogy Juhász László
mindenkor sikeresen pályázott az elérhető állami forrásokért. Ha valamilyen okból az új vezetés nem lesz erre képes, akkor romolhat a PVK
pénzügyi helyzete, ami akár a vízdíj emelését is eredményezheti.
is bármikor számíthattam a PVK
Kft. szakembereire, élükön Juhász
Lászlóval.”
Tordai János, Zsámbék, a református
egyházközség gondnoka. (Zsámbékvíz
igazgató 2009)
„Németországi tanulmányútjaink
során egy tapasztalt, nagy tudású
mérnök kollégát, ugyanakkor egy
megbízható, tisztességes és nem
utolsó sorban kedves, barátságos
embert ismertem meg”
Árkos Antal, Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin
Lapunkat megkereste Székely
László pátyi polgármester is. Levelét változtatás nélkül közöljük.
„Tisztelt Árkos Antal főszerkesztő úr!
Nagyra értékeljük a Zsámbékimedencében végzett tájékoztató
tevékenységét, lapját pedig érdeklődve olvassuk minden alkalommal. Megtiszteltetésnek tartjuk,
hogy legutóbbi január-februári lapszámában több oldalt is szentelt a
Páttyal kapcsolatos írásoknak.
Mivel meggyőződésünk, hogy
Ön a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve, ezért nem értjük, hogy
lapja legutóbbi számának összeállításakor miért nem érdeklődött
Önkormányzatunk álláspontjáról a
minket érintő témák kapcsán. Úgy
gondoljuk ezen információk birtokában, azokat is megosztva olvasóival, még teljesebb képet festhetett
volna a településünkkel kapcsolatos témákban. Ezért arra kérjük,

ezen levelet az alábbi nyilatkozattal
tegye közzé a következő számban„
Kedves Polgármester úr, sajnos,
kérésének legjobb szándékunk mellett sem tudunk eleget tenni. A levélhez mellékelt nyilatkozat ugyanis szinte szóról-szóra megjelent a
Pátyi Kurír februári számában, a
nagy terjedelmű másodközlés pedig rontaná lapunk hosszú évek
alatt nehezen kivívott renoméját.
Azt pedig furcsálljuk, hogy bárki
is a kiegyensúlyozott tájékoztatást
kéri rajtunk számon, mikor legjobb
tudomásunk szerint Juhász úr sem
kapott lehetőséget a Pátyi Kurír nevezett számában való megszólalásra. (meg azóta sem).
Hogy a dolog még egyértelműbb
legyen, még egy prominens Olvasónk
véleményét közöljük a Húsvét alkalmából, mégpedig a Húsvéti Nyúlét:
„Az erdei önkormányzat által
fenntartott lapban megjelenik az
önkormányzat, pontosabban a képviselő-testület, még pontosabban a
szerkesztőbizottság véleménye, a
Nyuszi által fenntartott lapban pedig megjelenik Nyuszi, valamint
rokonai, barátai és üzletfelei véleménye. Az erdőben így valósul meg
a kiegyensúlyozott tájékoztatás.
Természeten mások véleményét is
szívesen fogadjuk, amennyiben így
vagy úgy hozzájárulnak szerény lapunk fenntartásához. Akár egy kosár répával.”
Az oldalt összeállította
Árkos Antal
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Pátyi templom
Mozgalmas és eredményes volt az
elmúlt esztendő a pátyi templomépítők számára
(Kővágó doktor úr cikkét terjedelmi okokból rövidítve közöljük, a teljes
változat megtalálható honlapunkon –
www.zsambekimedence.hu – a szerk.)
Bővelkedett eseményekben a mögöttünk hagyott egyházi év. Márciusban Rómába zarándokolt a pátyi
katolikus egyházközség küldöttsége, ahol pápai audiencián adták
át XVI. Bendek pápának szerény
ajándékaikat. Ezekben bemutatták a Szentatya számára Pátyot és
a 2007-ben megkezdett templomépítéssel kapcsolatos örömeiket és
bánatukat is. Tudomást szerezve
a nehézségekről, a Vatikáni Rádió
munkatársai egyedülálló kezdeményezésnek nevezték a templom építését, ami szükségszerűen akadályokkal találkozik a célhoz vezető
úton. Mint mondták: „Aki a forrás
felé igyekszik, annak árral szemben
kell úsznia”.
Annak ellenére, hogy a székesfehérvári egyházmegyétől nem
sikerült támogatáshoz jutniuk, új
templomuk építése tovább folytatódott. Az érdem elsősorban azoké,
akik kisebb-nagyobb adományaikkal, kezük munkájával lehetővé
tették az egyházközség számára a
munka folytatását és az Egyházmegyei Hivatalé, amely 7 millió forint
kölcsönt nyújtott a burkolási munkákhoz. Ennek tudható be, hogy
az épület elérhette mai állapotát és
elkészülhetett a harangtorony, valamint a kerítés vasbeton váza is.
Júliusban vették kézhez a Szentatya „szívből jövő apostoli áldását”
tolmácsoló levelét, melyben kitartásra buzdít és imáival ígér támogatást az épülő templom mielőbbi
befejezéséhez.
A Vatikánban tett látogatásukat
méltán érezhetik sorsfordítónak a
pátyiak a templom- és közösségépítés útján, hiszen a Vatikáni Rádió
munkatársai által készült interjú szövegét a hazai katolikus médiumok is
átvették hangsúlyozva, hogy egyedülálló vállalkozás, ahogyan Pátyon
az új katolikus templom épül. Példa-

értékűnek
nevezték
a közösség összefogását,
feltétlen
áldozatvállalását.
Nyilvánvalóvá
lett, hogy
„ez
a
templom
nem marad befejezetlen”! Az idézet már
Spányi Antal megyéspüspöktől
származik, aki e szavakat az őszi
Szent Imre napi búcsún, a harangszentelést követő közös ebéden
mondta. A magyarországi írott és
elektronikus médiában ez az alkalom áttörést jelentett, hiszen a Duna
TV híradójában a hír vezető helyen
szerepelt és tudósította a tengeren
túl élő honfitársainkat is.
A pátyi katolikus közösség meggyőződése, hogy templomot csak erős
közösség képes felépíteni, ezért minden szentmise alkalmával elhangzik
közös könyörgésük: „Urunk! Kérünk,
adj tehetséget, lelki és testi erőt, hogy
közösségünket és templomunkat a Te
dicsőségedre felépíthessük!”
Bíznak abban, hogy a hátralévő
munkálatokhoz az idei évben költségvetési forrásból is támogatáshoz
jutnak. Annak tudatában, hogy a
hitéleti és karitatív célokra használt
épületek (plébánia, régi templom)
egyike sem az övék már – hiszen
valamennyit értékesítették az új
templom, plébánia és közösségi ház
építéséhez a község részére, és az
új tulajdonos belátható időn belül
szeretné hasznosítani az ingatlanokat – 87 millió forint támogatásért
pályáztak az Egyházmegyei Hivatalhoz is. Ez az összeg biztosítaná
az új templom használatba vehető
állapotának idei elérését. Sajnos
az Egyházmegyei Hivatal az idén
tavasszal csak 30 millió forint támogatást tud nyújtani az építkezés
folytatásához, melyből nem valósulhatnak meg az ez évre tervezett
célok, vagyis a beköltözés.

2011. február 4-én múlt 3 esztendeje, hogy elhunyt Zsolnay Béla
apátplébános atya. Nevéhez fűződik a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány életre hívása azzal a céllal, hogy Pátyon felépüljön
a község katolikus temploma. Az
alapítvány közhasznú és a működése során felmerült valamennyi
költséget (ez alól csak a bankköltségek kivételek) a kurátorok állnak.
2010-ben 1.639.600 forint érkezett
az alapítványhoz az SZJA 1% felajánlásából. Az újesztendő kezdetével ismét kérik minden jóérzésű
adófizető magánszemély segítségét, mely ebben a formában nem
jelent plusz anyagi megterhelést
senkinek sem.
A nyilatkozatok május 20-ig juttathatók el az Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz, akár az adóbevallástól függetlenül is.
Az egyházközség honlapján
(www.ude.hu) naprakész információkat olvashatnak az építkezés aktuális állásáról és a közösség életéről. Érdeklődni lehet a titkar@ude.
hu e-mail címen vagy a 0630/9914121-es telefonon.
Dr. Kővágó István jegyző
Pátyi Római Katolikus Egyházközség
Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról nyomtatványnak
„A kedvezményezett adószáma:” rovatába a következő adószámot írja: 18687996–2–13
„A kedvezményezett neve:”
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
A számlaszámok, melyre nagylelkű adományaikat hálás szívvel
fogadják:
Pátyi Római Katolikus Egyházközség – CIB Bank
11103303-19835972-36000001
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány – Biatorbágy
és Vidéke Takarékszövetkezet,
Páty
64500027 – 13400022
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Papírból fotel, kupakból épület

Hulladékból termék kiállítás Zsámbékon

Magyarországon évente közel 5
millió tonna kommunális hulladék
keletkezik, melynek mintegy 75 százaléka kerül hulladéklerakókba. A
hulladék szelektív feldolgozásával
keletkező
másodnyersanyagokat
termékek gyártásához használhatjuk fel.
A szelektív hulladékgyűjtést és
hasznosítást népszerűsítő kiállí-

tást már 44 helyszínen több mint
230.000-en látták országszerte A
kiállítás kis bemutatója 50 nm-en
mutatkozott be Zsámbékon.
A kiállítás installációi (falak, asztalok, fotelek) kartonpapírból készültek. Ez azért is figyelemre
méltó, mert a papír a legnagyobb
mennyiségben újrahasznosításra
kerülő hulladék.

Laét Húsvét, Zsámbék

Nyúl a Rácváros utcában

Immár megszoktuk, mi több, örömmel
várjuk, hogy a Létminimum Alatt Élők
zsámbéki szervezete ajándékosztást
szervez egy évben kétszer a nehezebb
körülmények között élők gyerekeinek. Ezúttal a Húsvéti Nyuszi jött el a
zsámbéki gyerekekhez Bojtos Jenő elnök
és felesége, Marika, valamint a gazdasági nehézségek ellenére is adakozó kedvű helyi és környékbeli cégek, vállalkozók jóvoltából. A Jóisten
is ránkmosolygott, csodálatos, szinte nyáriasan meleg volt. Így azután
sokan tudtak eljönni, a kis kertet hálás gyerekzsivaj töltötte meg. Jenő
bátyánk, aki sajnos, egyáltalán nem lát, maga is elérzékenyült a sok
vidám gyerekhang hallatán. Az ajándékosztást követően még egy jól
megtermett valódi nyuszi simogatására is volt lehetőség. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki adományaival és szervezőmunkájával hozzájárult a bensőséges kis ünnepség sikeréhez. Az ajándékok nemcsak a
gyerekek arcára csaltak mosolyt, de egyik támogatónk jóvoltából még
a kisérő felnőtteknek is jutott egy szelet jégkrém. Adományaikat köszönettel várjuk továbbra is a 06-23-341-506-os telefonszámon.
Árkos Antal Laét FB tag

Alapkő a romok helyén
A tavaly elkészült nagyon szép zsámbéki óvoda után (az intézményt tavaly szeptemberi számunkban részletesen is bemutattuk – a szerk.)
hamarosan újabb színvonalas létesítménnyel gazdagodhatnak a gyerekek. Áprilisban lerakták az
új bölcsőde alapkövét, ami az említett óvoda mellett épül, a végre-valahára lebontott egykori honvédségi kantin helyén. Az építkezéshez az Európai Únió pályázható forrásból közel kétszázmillió
forinttal járul hozzá. Az alapkövet Csenger-Zalán
Zsolt polgármester személyesen helyezte el, miközben többeknek feltűnt, hogy milyen gyakorlott mozdulatokkal kezeli a vakolókanalat.
Az ünnepségen résztvett Horváth László alpolgármester, a zsámbéki
testület több tagja, a bölcsőde vezetői és az építők képviselői is. Ha minden terv szerint alakul, szeptemberben már az új bölcsőde fogadhatja a
kicsiket.
(tudósítónktól)
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A műanyag hulladékok hasznosításával készült termékek alkották a
kiállítás legszínesebb és legváltozatosabb részét, mert ezekből készül
a legtöbbféle újrahasznosított termék. Kerítésoszlopok, kerti padok,
komposztálók, fekvőrendőrök, virágcserepek, tószigetelő fóliák, esőkabátok…
„A szelektív hulladékgyűjtés
mellett hangsúlyozzuk a hulladékmegelőzés szerepét is, ami drasztikusan csökkentheti a szeméttelepekre kerülő szemét mennyiségét.
Ékes példája ennek az otthoni komposztálás, amivel 30-50%-kal is
csökkenthető a háztartási hulladék
mennyisége!” – hívja fel figyelmünket Hartay Mihály, az ÖKO-Pack
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Az alumínium italos dobozok
hasznosításának kuriózumai a londoni metró szellőzőventillátorainak
alkatrészei. Ezek a Mátra lábánál
fekvő Apc város alumíniumhasznosító üzemében készülnek.
A hulladék gumiabroncsok hasznosítása egyre több helyen eredményezi játszóterek, futópályák vagy
éppen hangfogó falak burkolatát.
A Hulladékból Termék kiállítás
elsősorban a lakosság – ezen belül
is kiemelten a közép- és általános
iskolások - tájékoztatását szolgálta,
ezért is sajnáljuk, hogy a szervezők elmondása szerint a Keresztelő
Szent János iskolából egyetlen gyerekcsoport sem látogatta azt meg.
Ezúton is köszönjük Hartay Mihálynak, az ÖKO-Pack Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének és Németh
Gábor kiállításszervezőnek, hogy
elhozták nekünk ezt a kiállítást.
(tudósítónktól)
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Lendületet kap a Talentis Program
Február 17-én a nemzeti fejlesztési
miniszterrel együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Talentis
Ingatlanfejlesztő Holding Zrt. vezérigazgatója, dr. Takács Ernő, aki
lapunknak elmondta, hogy első
lépcsőjeként 6-10 beruházás indulhat, amelyek közül egy-egy a
Talentis-program három fő pillérét
jelentő oktatási, tudományos és a
legmodernebb technológiai iparhoz
kapcsolódik majd. Több száz millió
eurós beruházásokról van szó, amelyeket 2014 végéig be is fejeznek.
De infrastrukturális, mindenekelőtt
közlekedési fejlesztések is sor kerül,
hiszen a Zsámbéki-medence jelenlegi úthálózata csak részben alkalmas
a fejlesztési tervek megvalósítására.
A vezérigazgató szerint a következő hónapok feladata egy olyan
megállapodás kidolgozása, amelyben az állam és a holding érdekei
egyaránt megjelennek. A program
teljes dokumentációját jelenleg vizsgálják a minisztériumban, s így az

állam garanciális elemeket építhet a
megállapodásba, amely biztosíthatja a közösségi érdekek érvényesülését a fejlesztés során. Így vizsgálják
a megvalósításhoz szükséges földterületek tulajdonjogát, illetve az
állami részvétel formáit.
A nemzeti fejlesztési tárca tájékoztatása szerint a kormány egyetért a
program céljaival, azok ugyanis pozitív hatással vannak a nemzetgazdaságra, segíthetik a térség és az
ország versenyképességének javulását. Ráadásul a tudományos-innovációs és vállalkozásfejlesztések
illeszkednek az Új Széchenyi-terv
programjaihoz.
A vezérigazgató szerint az elmúlt
nyolc évben elköltött százmillió
euró – amelyből vállalkozói inkubátorházat, agrárlogisztikai központot, lakóparkot és konferenciacentrumot hoztak létre – bizonyítja,
hogy komolyan dolgoznak. De elismerte, talán túl korán indult el a
program, sokan ugyanis – köztük

az előző kormány tagjai – nem ismerték fel az oktatás, a kutatás, az
innováció jelentőségét a gazdasági
fejlődésben. De nem telt haszontalanul az elmúlt időszak, hiszen a
programban érintett 14, Pest és Fejér megyei önkormányzattal együttműködve előkészítették a tervezett
beruházásokat.
– Júliusig szeretnénk megegyezni,
hogy milyen jogi keretek között tudunk együttműködni, illetve hogy
kinek mi lesz a feladata a közös vállalatban. Az elképzelések szerint az
állam a tervek megvalósulásához
szükséges mintegy 3000 hektárnyi területet vinné apportként a közös vállalatba, s ennek fejében 10-15 százaléknyi tulajdonrészhez jut. Mi pedig
a beruházások előkészítésének véglegesítéséhez szükséges készpénzzel, saját földterületeinkkel, illetve
az állami földterület bérleti jogával
járulunk hozzá a program sikeréhez
– hangsúlyozta a vezérigazgató.
Hajdú Péter

Töki Nyárköszöntő

Egész napos családi program – gyereknapra...

...2011. május 28-án, 10 és 16 óra között
Tökön, a Kútvölgye téren található iskolaépületben és az attól 700 méterre
található patakparti területen.
Kézműves vásár: mások mellett
kosárfonó, fafaragó, fajáték-készítő, keramikus, tűzzománc-tárgyak
készítői árulják termékeiket, de
lesznek gyapjú- és nemeztárgyak,
gyöngyékszerek is.
Helyi termelők portékái: tej, sajt,
méz, befőttek, fűszerek, teák és
gyógynövények
Házi koszt: húsos és vegetáriánus bográcsgulyás, kenyérlángos,
büfé gazdag kínálattal.
Programajánló:
– Kézműves foglalkozások a mesterekkel: fafaragás, kosárfonás,
növényi festés
– ügyességi játékok
– lovaglás, íjászbemutató
– A patakpart és az iskola épülete
között a Töki Lovas Sport Egyesületnek köszönhetően lovas kocsik szállítják majd a látogatókat.

Délután fél háromtól mindenkit
táncházba hívunk, ahol a Kolompos-együttes muzsikájára rophatják kicsik és nagyok.
További információ található az iskola honlapján: www.kisgoncol.hu
A rendezvény a KMOP 3.3.4/
B-2009-0007 Kisgöncöl Mintaprojekt keretében valósul meg,
melyet az Európai Regionális
Alap és a Magyar Köztársaság
támogat.

Előadás a fenntarthatóság jegyében

2011. május 20. péntek 17.30
Dr. Biczók Gyula: Energiahatékonyság
Mi az energia - természetfölötti vagy természetes? Hol, milyen formáját
használjuk és milyen hatékonyan? Hogyan nyerhető és hogyan használható hatékonyabban? Az energiahatékonyság növelésének évtizede
volt az elmúlt. Jobbat hozott? Miként vegyük számba? Mi minden függ
az energiahatékonyságtól? Milyen a „zöld” energiahatékonyság, és mitől lesz katasztrofális? Hol és mit tehetünk mi, magunk?”
És hogyan sikerült az iskola épületét energetikai szempontból hatékonnyá tenni?
Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola, Tök, Kútvölgy 14., Tel.: 06-23-341-323
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Végre itt a jó idő, gyerünk a szabadba! Ha pedig már kint vagyunk,
ne érjük be egy sétával a kocsmáig,
válasszunk valami sportosabbat.
Hegymászás, kirándulás ezúttal
nem játszik, mentünk egész télen,
lévén zordabb időjárás esetén ez
az egyetlen szóbajöhető szabadtéri sporttevékenység. Elég volt
a hidegből, valami játékosabbra,
testet-lelket átmelegítő mozgásra
vágynék. Golf esetleg, csakhogy
a környék százhetvenkét beígért
golfpályájából momentán egy sem
készült el. Marad a tenisz. Eddig
át kellett csámpázni valamelyik
szomszéd faluba vagy várni, amíg
a volt főiskola (volt) pályáját valaki
rendbehozza. De most már itt van
új wellness szállodánk, az Espa.
Nem is egy, hanem mindjárt négy
salakos pályával, öltözővel, villanyvilágítással, ütő- és labdakölcsönzéssel.

Pattog a labda

Úgyhogy nekivágtunk, amúgy
melegítőben, ne kelljen időt veszteni. Szerénységem meg a két kiskorú
(ígéretes tehetség). Hónunk alatt az
ütők, labdával meg felszerelkeztünk a recepciónál, mivel sajnos fogyóeszköz.
Ezután megrohantuk a teniszpályát és bemelegítés nélkül mindjárt
belevetettük magunkat az intenzív sportolásba, ami – szezonnyitó
edzés révén – leginkább az elütött
labdák utáni szaladgálásból, majd
egyre inkább csak sétálgatásból
állt, de sebaj. A célt így is elértük,
remekül szórakoztunk és a tél során elbágyadt, megfáradt szervezetünket is átmozgathattuk kicsit.
Persze, csak óvatosan, edzetlenül
nagyon könnyű megsérülni – nem
muszáj feltétlenül minden labdát
elérni. A délutáni napsütésben pedig jólesett egy kis vitaminos folyadékpótlás a szálloda teraszán.

LANDORA CSALÁDI ASZTAL

Minden szombaton
és vasárnap!
Egy tál leves – amiből mindenki maga merít
Egy tál sült – amiből mindenki magának szed
Egy tál saláta – amiből ki-ki magát szolgálja ki
Egy tál sütemény – amiből mindenki annyit
vesz, amennyit kíván

Gyerekeknek iskolás korig ingyen, kisiskolás korban féláron!
Bevezető ár:
Leves + Főétel + Saláta + Desszert:
2200 Ft/fő
Asztalfoglalás:
06-23-344-356,
06-20-969-0850
landorapaty@freemail.hu
www.landorapizzeria.hu
A falu vendéglője
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Jövünk megint, amíg tart a bérletből – azután meg majd veszünk
másikat.
Árkos Antal

Espa Hotel Zsámbék,

Tel.: 23-919-100
Teniszpálya bérlet öltözőhasználattal 2000 Ft/alkalom (1 óra)
10 alkalomra szóló bérlet
16.000 Ft (1600 Ft/alkalom)

Svábbál Pátyon
A Zsámbéki-medence sváb gyökerű települései szinte körülfogják Pátyot, az egykori református magyar
falut. Annál nagyobb fába vágta fejszéjét a maroknyi sváb származású család, mikor nekifogtak az
első pátyi sváb bál megrendezésének. A kis csapat
jól végezte önként vállalt dolgát, mert a bál remekül
sikerült. Alig fértünk be a kultúrházba, voltak vendégek nemcsak Pátyról, de Zsámbékról, Szomorról,
Tarjánból és a pilisi térségből is. Még Páty bajor
testvérvárosát, Kirchheimet is képviselte egy kisebb
küldöttség, akik annyira jól érezték magukat, hogy
egész hajnalig maradtak. Másnap elmondták, hogy
jó hangulatukhoz hozzájárult a fergeteges sváb zene
és a sok szép dal, amelyeket otthon már rég nem
hallhattak. Köszönet mindazoknak, akik eljöttek és
jól érezték magukat, köszönet a szervezőknek, mindenekelőtt Margit néninek és a Landora Étterem
csapatának. (és jó volt az „echte” sváb kaja is).
(tudósítónktól)
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KERESKEDELEM

Kaja nem csak motorosoknak

Új profillal és étlappal bővult a
motorosbolt és –kávézó a pátyi
főút Zsámbék felőli végén. Vajda
Sanyiék olyan konyhát építettek a
kiállítóteremnek is beilló motorosbolt
mögé, hogy még az ÁNTSZ harcedzett ellenőrei is csak elégedetten
bólogatni tudtak. Két fogás között pedig megszemlélhetjük a villámgyors
villanyrobogót – mit robogót, motort
– amiről elkövetkező számaink egyikében részletesen is beszámolunk.
BubiTibi Ételfutár
Ételrendelés, házhozszállítás
Páty, Rákóczi F. u. 65.
Tel.: 06-20-343-0303
Nyitva tartás: 11-22 h
Rendelésfelvétel 21.30-ig
www.bubi-tibi-pizza.hupont.hu
Házhozszállítási díjak:
Páty – ingyenes, Telki, Budajenő 300 Ft
Sodexho és Ticket Restaurant
jegyeket elfogadunk!

2011. március 11-én megnyitotta kapuit az RS M7 Bútoráruház Budaörsön.
A 18 éve eredményesen prosperáló RS cégcsoportnak nem titkolt szándéka, hogy Magyarország
legnagyobb kereskedelmi régiójában, Budaörsön
kínáljon megjelenésében is méltó alternatívát a
bútorvásárlók részére a hazai piacon.
A döntően magyar gyártású bútorokat forgalmazó RS féléven belül már a második nagyáruházát
nyitja meg, éppen abban az időszakban amikor a
honi bútorgyártás és kereskedelem a legnagyobb
válságát éli át.
Az RS elszántságát és magabiztosságát tükrözi az is,
hogy a multinacionális bútorkereskedelmi hálózatok
legnagyobb áruházainak közvetlen környezetében
nyitja meg legnagyobb alapterületű áruházát.
Pólya Miklós az RS Cégcsoport tulajdonosa elmondta: Biztosak vagyunk a sikerben, hiszen tapasztalatunk szerint a magyar bútorvásárlók ízlésvilágához a honi gyártású bútorok állnak legközelebb,
amelyek ebben a régióban eddig csak elenyésző
mértékben voltak jelen.
Az RS célja ebben
a nagyáruházban
is az, hogy termékeiket a legkedvezőbb áron kínálja
a bútorvásárlók
részére.
(RS Bútor)

Eredeti magyar méz
környékbeli termőhelyekről.
Monori Attila
Páty, Árpád
u. 17.
Tel.: 06-30203-53-67
A Pátyi Piacon is!
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Mottó: „Gyalogolni jó”

Átsétáltam Pátyra (Zsámbékról. Meg vissza)
Készülök. Készülök arra az időre,
mikor még drágább lesz az üzemanyag – a jövedelmekhez képest
mindenképpen. Másképp szólva,
kevesebb jut majd rá, mert ennivalóra kell majd. Megszűnik a hobbiautózás, az ül kocsiba, akinek dolga
van. Azután majd az sem. Nagyapáinknak nem jelentett problémát pár
kilométert lesétálni, nem fog majd
az unokáinknak sem. A lábunkat
megint arra fogjuk használni, amire
a Jóisten adta. Nem leszünk túlsúlyosak, hanem erősek, egészségesek még idősebb korunkban is.
Egyszóval, edzésben kell lenni,
mert mi van, ha – bármi okból –
tényleg menni kell néhány kilométert. A faluban – bocsánat, város,
szól közbe a szerkesztő – már csak
akkor autózom, ha cuccolni kell valamit. A szatyor kaja a boltból nem
számít „cuccolásnak”.
Gondoltam, most régiós szemlélettel is próbát teszek, irány Páty. Az
idő jó volt, meg idő is volt, úgyhogy
gyerünk. A faluvégi tábla szerint 6
km, innen a hegyről már inkább
hét, de Páty másik vége – ahová tartottam – már erős nyolc. A felszerelést nem ragoztam túl, hiszen olyan
élethelyzetet kívántam megtapasztalni, ami hamarosan esetleg sokak
számára mindennapos élmény lehet. Jó cipő elengedhetetlen, ebből
a szempontból mellényúltam, az
egyébként bevált katonás túrabakancs hosszabb aszfaltos gyaloglásra nem a legmegfelelőbb választás.
Valami kabátféle is dukál, útközben lehet eső, szél. Nem lett volna
ildomos túlélőkabáttal nekivágni,
nem mindenkinek lóg otthon ilyen
a szekrényben és az időjárás sem
indokolta. Maradt a bőrdzseki,
strapabíró darab és mégis van megjelenése, nincs hajléktalan”feeling”.
Egyéb cucc, farmernadrág, papír
zsebkendő, bicska, telefon – ha
mégis gödörbe lépek – némi aprópénz. Meg persze fényképezőgép,
ez mégiscsak egy úti beszámoló.
Nekiindultam. Útközben feltöltekeztem némi tápanyaggal
kedvenc Cba-mban, kisbuci, falat
virsli, banán, nassolás, fél liter víz.
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Első állomás a faluvégi egykori
tüzép volt, rácsodálkoztam a romos telepre, majd mentem tovább.
Az árkok végig tele eldobált flakonokkal, sörös dobozokkal, néhol
zsák szeméttel. A fődíjat azonban
a „Döglött kutya szatyorban” című
kompozíció nyerte el. Már elnézést,
higgyék el, engem legalább annyira megvisel az ilyen látvány, mint
Önöket. De ha meg nem beszélek
róla, mindenki azt hiszi, minden
oké itt a környéken.

Az autóforgalom gyér, noha
szombat délelőtt van és kellemes
tavaszias idő. Naja, a már említett
üzemanyagárak. Elhagyom jobbra a két kutat – ezekről lesz majd
külön cikk. Kis emelkedő, kanyar,
rövidebb szakasz, majd a hosszú
egyenes. Újdonsült tavunk már
két oldalról mossa az utat, majd
csak beomlik egyszer valami nagyobb teherautó alatt. Igaz, egy
hatvanas tábla már kint van, meg
egy felkiáltójel is. Mindig az volt a
baj, hogy nincs víz a (Zsámbéki)medencében, hát most van. Ha meg
olyan esőt kapunk, mint tavaly tavasszal, akkor lesz is még. Megyek
tovább, balra elhagyom a majort,
jobbra a Herceghalom felé vezető
magánutat. („a havat nem takarítjuk’) Jön a hosszú emelkedő, ha
ezen felkaptatok, utána Pátyig már
csak kellemes séta. El is fáradtam a

kaptató végére. Ha lenne nálam bicikli, most gurulhatnék kilométerszám. Nyugi, lesz olyan is, de most
gyalogolunk. Páty szélénél balra
be, a földúton az árokban. Kocsival
már nem lehet, feltúrták az elejét.
Folytatás a Bellandor lovasközpont
mellett, ahol éppen rendezvény
volt. Tovább a kertek alatt, végül
elértem a Landora Étteremhez.
Cca. két órás séta Zsámbékról, igaz,
közben sokszor megálltam bambulni, fotózni. Az étterem egy jó
ebéddel támogatta meg „sportteljesítményemet”, ezúton is köszönet
érte. Na, de még vissza is kellene
jönni, ehhez már nem fűlt annyira
a fogam (lábam), főleg teli hassal
nem. De muszáj, mert az idő is szelesebbre fordult, meg az eső lába
is lógott. Hazafelé lejtett ugyan az
út, de a szél felerősödött és persze
szembe fújt. Barátaim fel akartak
venni, majd később egy kedves ismeretlen is, mindannyiuknak köszönöm. Bizonyára már látszott,
hogy nehezebben lépek. De kitartottam. (egy férfiban legyen tartás
– a szerk.) Közben számoltam a
sörösdobozokat is, a Zsámbék tábláig pontosan 200 db-ot. Miután a
másik árok nagyjából hasonló sűrűségben volt megterítve, ez négyszáz dobozt jelent ezen a rövid
útszakaszon. Hazafelé még megálltam barátoméknál, akik – látva viharvert állapotomat – szintén enni
adtak. Úgyhogy mozgás ide vagy
oda, plusz kalóriákkal felszerelkezve vágtam neki az utolsó „hegyi” szakasznak. A táv nem volt
nagy – oda-vissza mintegy tizenhét
kilométer, de az aszfalton legközelebb gyalogoljon bakancsban, akinek két anyja van. Vagyis máskor
sportcipő. Másnap reggel jártam
azért egyet megint izomláz ellen,
meg kíváncsi voltam, ott vannak-e
még a sörösdobozok a faluszéli
megállóban. (Ott voltak)
Érdekes élmény volt, kérdés,
mindennapos mozgásnak meg
tudnánk-e szokni, ha úgy hozná a
szükség. Pláne, ha még egy talicskát is tolni kellene.
Árkos Antal

TERMAL HOTEL LIGET H-2030 ÉRD-ÓFALU, Római u. 9.
Tel: 0036/23/366-010, 0036/23/366-038;Fax: 0036/23/366-075
www.hotelerd.hu; hotelerd@hotelerd.hu
Szeretettel várjuk a mellékelt árak alapján Kedves vendégeket!
NAPIJEGY:
Gyerek: (6 éves korig):
630 Ft
Nyugdíjas, diák:
1300 Ft
Felnőtt szauna használattal:
1850 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK :
Iszappakolás:
2500 Ft/ teljes pakolás, 1670 Ft / részpakolás
Vizimasszázs (tangentor):
2870 Ft (oxigénnel dúsított termálvízzel )
Talpmasszázs:
2300 Ft / 30 perc, 4100 Ft / 1 óra
Masszázs :
2870 Ft / 30 p
Pezsgőfürdő:
1500 Ft / 15 p
Pedikűr:
1600 Ft
Manikűr:
1140 Ft
Infravörös hőkabin:
1140 Ft / 20 p
Szolárium:
1030 Ft / 20 p
Vizitorna:
690 Ft / alkalom
Oxigénes inhaláció:
1500 Ft
Hydrocolon terápia:
6670 Ft
Vacu-press masszázs:
3100 Ft
Méregtelenítés – SPA
2300 Ft
Lávaköves masszázs
9200 Ft
Fogyasztó masszázs
9200 Ft
Méregtelenítés (láb)
2300 Ft
OEP által támogatott kezelések.
Üdülési csekket elfogadunk.

Kedves Olvasóm!

Mindenekelőtt köszönöm, hogy kezébe vette lapunkat, remélem, örömét leli benne. Sajnos, a
gazdasági világválság és az elmúlt évtized hazai gazdaságpolitikája bennünket is nehéz helyzetbe
hozott, kérem, segítsen! Támogassa lapunkat egy szerényebb vagy esetleg egy VIP előfizetéssel,
hogy Ön továbbra is olvashassa a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazint!
Egy éves előfizetés postaköltséggel együtt bruttó 3eFt, egy éves kis VIP előfizetés 5eFt, egy éves
VIP előfizetés 10eFt. (VIP előfizetések esetén lehetőség van saját anyag, hirdetések stb. díjmentes
megjelentetésére). A lap megrendelhető az ujsag@zsambekimedence.hu e-mail címen, a 06-20921-6851 telefonszámon vagy – ha olyan szerencsém van, hogy találkozhatom Önnel – akkor
nálam személyesen. Segítségét előre is köszönöm, további jó egészséget kívánok!
Tisztelettel
Az Ön főszerkesztője
Árkos Antal
Néhány cím előzetes terveinkből, hogy Ön
még inkább kedvet kapjon olvasásunkhoz:
– Miért drága a cukor? – Az EU vállalásoktól
a magyar cukoripar szétverésén át a 400
Ft-os cukorig.
– A bajor „Rauchverbot” egy éve – a hazai
dohányzásellenes tervek és elképzelések
fényében
– 25 éve történt a csernobili katasztrófa
– Villanymotorral villámgyorsan – ha napelemről tölti, a benzinkutat elfelejtheti
– Mellélőtt az Auchan biztonsági szolgálat –
a gyanútlan vásárló esete az ébernek tűnő
biztonsági őrrökkel
És még sok-sok érdekes cikk...

VASTELEP
Tóbel Trans Zsámbék
Az OMB benzinkútnál
Úszókapu Technika

AKCIÓ!!!
Betonacél – Betonacélháló
AKCIÓ!!!
Kengyelhajlítás – Zártszelvény – Laposacél
Szögacél – Négyzetacél
Köracél – Cső – Lemez
Kovácsoltvas
Ereszcsatornák – Dekornád – Kerítésfonatok
Tel.: 06-30-350-0041
E-mail: tobeltrans@freemail.hu

