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Az életnek tanulunk
Barátom, aki szintén nehezen nyug-
szik bele az általános elhülyülésbe, 
egy időben komolyan felvette a 
kesztyűt és harcba szállt a média 
által elbutított fi atalság szellemi 
tespedtségének feloldásáért. A vidéki 
nagyváros és a környező települések 
között ingázva rendszeresen vett 
fel stopposokat a buszmegállókban. 
De nem ám csak úgy egyszerűen. Az arcán felhőtlen 
mosollyal beszállni igyekvőt rövid tesztnek vetette alá. 
Miután tisztázta, hogy az ingyen utazni vágyó humán 
avagy reál érdeklődésű e, elővett gazdag portfolió-
jából néhány könnyű, inkább az általános-, mintsem 
a középiskolai tananyaghoz tartozó kérdést. A delik-
vens mosolya hamar vált megrőkönyödéssé, majd 
esetenként zavart dadogássá, pedig barátom eléggé 
alacsonyra tette a mércét. (melyik évszázadban élt 
Petőfi  Sándor? stb.) Így azután akadt, aki dúlva-fúlva 
továbbra is a megállóban maradt, miközben barátom 
emlékeztette az ellógott iskolai órákra és az akkor 
sokak által feltett kérdésre: ugyan, mi szükségem lesz 
nekem erre az életben? „Hát, most pl. jól jött volna”. 
A minapi találkozásunkkor mondtam neki, ezt ma már 
nem tehetnéd meg, hiába vagy kisportolt és jó fellépé-
sű, szerencséd lenne, ha a „liberális” fi atalok csak az 
autódat rugdosnák össze, nem téged. A „szabadelvű” 
oktatás eredményei pedig itt szaladgálnak körülöttünk, 
a ma főiskolát végzettek többsége bízvást elhasalt 
volna a hetvenes évek bármelyik érettségijén. Másik 
vállalkozó barátom húsz(!) „főiskolát” végzett pályázó 
között egyet nem talált, aki egy egyszerű üzleti levelet 
meg tudott volna írni és így alkalmasnak tűnt volna a 
meghirdetett állásra. Félreértések elkerülése végett: 
magyar nyelvű levélről volt szó. Egykori iskolánk, a 
mindmáig legjobb magyar egyetem, a BME az egye-
temek nemzetközi rangsorában kétszázvalahányadik. 
Ez még mindig nem rossz helyezés, de az élmezőny-
től igen távol van.  Mi már nagyjából tisztában voltunk 
a differenciálszámítás alapjaival, mikor hallgatók 
lettünk, most meg – ahogy a hír járja – az elsőévesek 
többsége még aritmetikai alapfogalmakkal küszködik. 
No, de nincs itt semmi gond, az áram a konnektorból 
jön, a víz a csapból, kaja van a teszkóban, a pénzt 
meg hozza a postás. Még.

Árkos Antal
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EMAIL: sestkft@gmail.com
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sát. Irodánk az autópálya és a 
Kamaraerdei út között talál-
ható, a Budaörs-Törökbálinti 

feüljárótól 500 m-re.
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Pátyon sajnos nincs főtér, s így 
a nem létező főtéren nem állhat 
tölgyfa sem. Ha nem áll ott tölgy-
fa, akkor Pátyon a (helyi) törvény-
hozásnak szimbóluma sem lehet. 
Nem érvényesül egy ezer éves ha-
gyomány! 

Pedig az ÉLETFA rendezvényen 
elhangzottak szerint „csaknem ezer 
éven keresztül minden magyaror-
szági település főterén két fa állt.” 
Az egyik egy tölgyfa volt! Hova 
tűnt a pátyi tölgyfa és vele együtt a 
törvényesség?

A rendszerváltozás után Magyar-
ország az önkormányzati törvé-
nyesség érvényre juttatását remélte 
az évszázados jegyzői feladat és 
hatáskör visszaállításától. A jegyző 
századok óta hazánkban a törvé-
nyesség letéteményese, a törvényes-
ség őre. Véleményét, állásfoglalása-
it szokás – mit ne mondjak, erkölcsi 
kötelesség – volt tiszteletben tar-
tani, elfogadni. Függetlenül attól, 
hogy pápista, vagy vastagnyakú 
kálvinista többség munkálkodott a 
köz érdekében.

Sajnos, Pátyon ma már nem min-
dig szokás fejet hajtani a jegyző 
véleménye előtt. Pedig lévén fehér-
személy, talán – az elemi udvari-
assági szabályokra tekintettel is – 
könnyebb lenne.

Az elmúlt 3-4 hónapban a jegy-
ző többször hiába jelezte, hogy a 
képviselő-testület meghozni kívánt 
határozata törvényességi szem-
pontból aggályos, a testület a ha-
tározatokat mégis meghozta. Majd 
felfüggesztésük után – egy esetet 
kivéve – változatlan tartalommal 
megerősítette. 

A jegyző véleménye még úgy 
sem nyomott a latban, hogy írásban 
és szóban is jelezte, hogy a határo-
zatok alapján születő szerződése-
ket csak akkor jegyzi ellen, ha erre 
írásban kap utasítást. Az ő kezében 
ez az utolsó eszköz arra, hogy a tes-
tület fi gyelmét felhívja a törvényes 
működésre, mert az utasításra tör-
tént ellenjegyzést a testületnek meg 
kell tárgyalnia. Páty Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete ezt 

nem kívánta megtenni, nem kívánt 
véleményt nyilvánítani. Egyetlen 
ilyen eset elég a bizalom aláásásá-
ra.

A jegyző, mint a törvényesség 
őre, köteles jelezni a képviselő-tes-
tületnek, ha a törvényesség meg-
sértésének a gyanúja merül fel. Az 
ilyen jelzést nem lehet lesöpörni az 
asztalról. Különösen nem, ha a tör-
vényességi korlátokat még a döntés 
előkészítésénél ismertette. A jegy-
ző észrevételeinek megszívlelése a 
nyugodt képviselő-testületi munka 
alapja! 

Csak a jól előkészített és alterna-
tívákat tartalmazó előterjesztések 
képesek megmutatni ugyanis azo-
kat a jogszerűségi korlátokat, ame-
lyek mentén a képviselők el tudnak 
számolni a választópolgároknak és 
a jogszerűség talaján maradva hoz-
hatják meg az adott helyzetben a 
legjobb döntést. 

A jegyző által törvényességi 
szempontból aggályosnak tartott 
határozatok és szerződések milliós 
kiadásokat jelentenek, jelenthetnek 
az önkormányzatnak. Ki fogja ezért 

a felelősséget vállalni, esetleg évek 
múlva a számvevőknek megma-
gyarázni, az indokolatlanul elköl-
tött pénzért jót állni? Ki?

Érthető, hogy a jegyző nem kíván-
ta ennek ódiumát magára vállalni. 
Ez nem a bátortalanságának a jele. 
Szemben a farkassal, aki egyedül 
nem, csak falkában bátor. 

Dr. Kovács János

Páty Dosszié 2009

A törvényhozás

Spórolás?
2009. szeptember 17-én Páty Község Önkormányzatának Település-
fejlesztési és Gazdálkodási, illetve Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságai 
takarékossági intézkedésekre tettek különböző javaslatokat. A javasla-
tokat a képviselők megszavazták.

Tömören: meghúzták a nadrágszíjat!
Ennek a „spórolásnak” esett áldozatul a Zsámbéki-medence Regionális Hírma-

gazin havi 20.000 Ft-os támogatása is. (ezúton is köszönjük az eddigi támogatást – a 
szerk.) A döntést tudomásul vettük. Ezzel együtt továbbra is állunk a Képviselő-
testület rendelkezésére, mert bízunk abban, hogy a mi nadrágszíjunkat nem azért 
húzták meg, mert az utóbbi két számunkban kényesebb – legalábbis a kapott két 
telefonhívás alapján erre kell következtetnünk – témával foglalkoztunk.

Takarékoskodni kell, megértjük, de gondolkodóba kell esnünk azon az idéze-
ten, amely szerint: „Miközben az óvoda és iskola költségvetéséről húzogatjuk le 
az 5000 forintos tételeket, addig a plusz 10 milliókat „elszórjuk”. Miért?”

A kérdés jogos. Valakinek meg kellene válaszolni ezt a kérdést is az ok-
tóber 5-iki lakossági kezdeményezés formájában feltett többivel együtt. 

Emlékeztetőül: 
„Mi indokolja a több milliós többlet kiadást az ügyvédeknek? Mi indo-

kolja a szakértőnek kifi zetett több százezer, illetve a másik szakértőnek 
munka nélkül kifi zetni szándékozott több millió forintot? Mi indokolja, 
hogy az újabb szakértőnek szánt 3 és fél millió forintos szakértői díjat 
tárgyaló testületi ülésről kizárták a nyilvánosságot és a jegyző törvényes-
ségi kifogását az asztalról lesöpörve megszavazták a megbízást?”

Katalin Bál a Levendula
rendezvényteremben

Időpont: 2009. november 21. 19 óra
Helyszín: Levendula Étterem, Páty, 
Erkel Ferenc u. 5. (volt szoc. épület)
A részvételi díj 2000 Ft elővételben, 
a helyszínen 2500 Ft, mely tartal-
mazza a svédasztalos vacsorát.

Welcome-drink
Svédasztalos vacsora

Élőzene
Tánc

Érdeklődni a 06-70/218-46-41-es 
számon lehet

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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„A Zsámbéki-medence Regionális 
Hírmagazin 2009. szeptemberi szá-
mának 4. oldalán „Lapzárta után 
érkezett” című írásunkban valót-
lanul állítottuk, hogy a Bíróság 
igazat adott a Poli-Paragon Kft.-
nek abban, hogy a Budakeszi Vá-
ros Polgármesteri Hivatal jegyzője 
nem járhatott volna el az ügyben, 
ha tiszteletben tartja a hatályos 
magyar jogszabályokat és bírósági 
állásfoglalásokat. A Budakeszi Vá-
ros Polgármesteri Hivatal jegyzője 
által meghozott határozatot abban 
a hamis színben tüntettük fel, hogy 
az a bíróság által meghozott első-
fokú ítélet szerint nyilvánvalóan 
ellentétes a hatályos magyar jog-
szabályokkal.”

Ezt írta a budakeszi jegyző. Mit 
írtunk mi? Íme:

„…Budakeszi Polgármesteri 
Hivatal jegyzője nem járhatott 
volna el az ügyben, ha tisztelet-
ben tartja a hatályos magyar jog-
szabályokat és bírósági állásfog-
lalásokat.”

Ennek alátámasztására pedig a 
következő – kérem, most fi gyelje-
nek! – idézetet tettük be:

„Birtokvédelmi eljárás során – 
jegyzői hatáskörben – csak a birtok-
lás ténye vizsgálható. Amennyiben 
az ügyben valamely jogkérdés vitás 
– kinek a tulajdonában áll az ingat-
lan, érvényes-e egy adott szerződés, 
megszűnt-e a bérleti jogviszony stb. 
– kizárólag a bíróság jogosult eljár-
ni. Ilyen ügyekben a jegyző nem 
dönthet.”

De vajon hon-
nan vettük az 
idézetet? Most 
k a p a s z k o d j a -
nak meg, Ked-
ves Olvasóink, 
mert ugrik az 
a bizonyos – a 
címben is em-
lített – majom 
a trambulin-
ról: Budakeszi 
Város Önkor-
m á n y z a t á n a k 
hivatalos hon-
lapjáról!

(Az idézet meg-
található az aláb-
bi helyen: www.
budakesziportal.
hu – Városháza 
– Ügyintézés – 
Egyéb igazgatási 
ügyek – Ügytípu-
sok felsorolása – Birtokvédelem) 

Nem tudjuk megítélni, hogy Bu-
dakeszi város jegyzője mennyire 
látja el jól vagy rosszul a feladatát, 
ezt ítéljék meg azok, akik fi zetik. 
Annyi azonban a fentiek alapján 
bizonyos, hogy nem ismeri a  Bu-
dakeszi Önkormányzat által a la-
kosság tájékoztatása céljából fenn-

tartott honlap tartalmát, különös 
tekintettel az illetékességébe tarto-
zó ügyrendi részekre. 

(Közel évtizedes zsámbéki, majd régi-
ós közéleti szerepvállalásom egy dolgot 
mindenképpen megtaníttatott velem: 
Jegyzők jönnek-mennek. Mi maradunk 
– a szerk.)

Árkos Antal

Kapcsolódó hír
A Közép-Magyarországi Regio-
nális Államigazgatási Hivatal a 
pátyi Bocskai István Általános 
Iskola újabb birtokvédelmi eljá-
rásából Budakeszi Város jegyző-
jét kizárta és az eljárás lefolytatá-
sára 2009. szeptember 4. napján 
kelt B-10298/8/2009 számú vég-
zésében Biatorbágy Város jegy-
zőjét jelölte ki. 

Válságban
az önkormányzati rendszer

Válságban van a magyar önkormányzati rendszer. 
Jó ideje válságban van, de ezt eddig többnyire csak 
azok észlelték, akik szorosabb kapcsolatba kerültek 
ezzel a rendszerrel. Mára azonban minden, kicsit is 
érdeklődő ember számára nyilvánvalóvá vált a fenti 
tény. Az európai összehasonlításban kirívóan gyen-
ge hatékonyságú, ugyanakkor teljesítményéhez ké-
pest sokszor brutálisan túlfi zetett, az ország adófi -
zetői számára egyre nagyobb terhet jelentő rendszer 
alapos reformja nem halogatható tovább. Egyedüli 
továbblépési lehetőség a régiós önkormányzatok 
létrehozása és működtetése. Ja, hogy akkor majd jó-
val kevesebb megélhetési polgármesterre, képvise-
lőre, esetleg jegyzőre lesz szükség? Nem baj, majd 
átmennek a versenyszférába alkalmazottnak – lesz 
meglepetés – vagy vállalkozásokat alapítanak, küsz-
ködve az ötvenféle adónemmel meg a betarthatatlan 
adminisztratív előírások tömkelegével. A papírmun-
kában legtöbbjük úgyis „jól teljesít”. 

Helyreigazítás, avagy a majom és a trambulin
„Érdekes” levelet kaptunk Budakeszi város jegyzőjétől szeptember 28-iki keltezéssel. Pontosabban, 

egy helyreigazítási kérelmet. Nézzük csak:

Hajnali didergés
Megszüntette a Kontakt-
Busz Kft. a kora reggeli köz-
vetlen járatot a Zsámbék-
Perbál-Pilisvörösvár irányban. 
Ezzel közel harminc, rend-
szeresen Pilisvörösvárra 
utazó környékbelit – köz-
tük számos gyereket, akik a 
vörösvári gimnáziumba jár-
nak – kényszerítenek arra, 
hogy a közelgő téli hideg-
ben minegy fél órát várjanak Piliscsabán az Esztergom felől zsúfoltan 
és az időjárás rosszabbodtával egyre inkább késve érkező csatlakozás-
ra, hogy átszállással legyenek kénytelenek folytatni útjukat. Reméljük, 
hogy a cég vezetése átgondolja ezt a kevéssé utasbarát lépését és hama-
rosan visszaáll az eredeti állapot, azaz megint lesz közvetlen Zsámbék-
Pilisvörösvár járat a kora reggeli órákban. 
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Október 4. vasárnap
Megérkezés este nyolckor, bő ti-
zenkét órás utat követően, amihez 
jelentős mértékben hozzájárult a 
Würzburg környéki építkezési gi-
gadugó.

Október 5. hétfő
Az év végén nyugdíjba vonu-
ló Gerhard Schmidt wettenbergi 
polgármester köszöntőjével kez-
detét vette a szeminárium, amin 
Zsámbék 7 fős, Tök pedig 2 fős 
küldöttséggel képviseltette magát. 
A tolmácsolást felváltva végezte 
két kint élő honfi társunk. Az elő-
adásokon menet közben is volt le-
hetőség kérdések feltevésére, ké-
sőbb pedig kötetlen eszemcserére 
is. A szeminárium mindkét nap 
reggel kilenctől délután ötig tar-
tott, megfelelő szünetekkel, illet-
ve egy hosszabb ebédszünettel. A 
vendéglátók teljes ellátást biztosí-
tották. 

1. Témacsoport – Együttélés 
Európában.

– Partnervárosok és -iskolák, -egye-
sületek, valamint a nemzetközi 
ifjúsági találkozók,  projektek 
támogatásának lehetőségei, Kü-
lönféle támogatások bemutatása. 
Útmutatás a pályázatok benyúj-
tásához az EU-s partnerkapcsola-
tok esetén.

– Lisszaboni szerződés 
2.  Témacsoport –  Termelésbe 

integrált környezetvédelem
– KNUT („Kompetenz Netz 

Umwelt Technologie” – a tech-
nológiai folyamatoknak olyan 
kialakítása, hogy már a termelés 
során messzemenően fi gyelembe 
legyenek véve a környezetvédel-
mi szempontok. Együttműködés 
kutatóintézetekkel. Pályázati le-
hetőségek)

– Üzemlátogatás (Gross GmbH, 
Kompresszorok – Ipari park)

Október 6. Kedd
3. Témacsoport – településfej-

lesztés
– Bevezetés, demográfi ai fejlő-

dés, építési területek, fejlődés 
Wettenbergben

– A helyzet Zsámbékon és Tökön
– Településfejlesztési támogatás be-

mutatása – Krofdorf (Wettenberg 
résztelepülése – a 
szerk.) példáján  
– Fenntartható 
városfejlesztés, ak-
tuális elemzés, fej-
lesztési lehetőségek

– Az építési és 
településrehabili-
tásciós tervezet 
m e g t e k i n t é s e 
Wettenbergben, a 
várnegyedben. 

Az érdekes és válto-
zatos témákat és elő-
adásokat felvonultató 
színvonalas szemi-
nárium zárásaként 
német barátaink bú-
csúestre hívtak meg 

bennünket. Ezen Gerhard Schmidt 
jelenlegi polgármester mellett je-
len volt Thomas Brunner megvá-
lasztott, január 1-én hivatalba lépő 
polgármester is, aki hangsúlyoz-
ta, hogy tovább kívánja vinni az 
eddigi sikeres partnerkapcsolatot 
Wettenberg, illetve Zsámbék és Tök 
között. 

Árkos Antal

 EURÓPA Zsámbéki-medence 2009/08 www.zsambekimedence.hu

IV. EU-Szeminárium

A hiányzó alázat
Némely gyanútlan és elfogulatlan szemlélő a zsámbéki küldöttség egyes 
tagjainak viselkedését megtapasztalva akár úgy is gondolhatta volna, 
hogy mi teszünk szívességet azzal, hogy elutazunk egy ilyen rendezvény-
re és részt veszünk azon. Ez akár így is lehetne, de  a két országot, illetve 
a két szóbanforgó települést összehasonlítva nem hiszem, hogy mostaná-
ban és még jó pár évig (évtizedig? – a szerk.) jogos lenne egy ilyen véleke-
dés. Még a köztudottan mindig maximálisan udvarias Schmidt polgár-
mester úr is megengedett magának egy halvány mosolyt a szája szélén, 
mikor eredeti „Gemeinde Wettenberg, Gemeinde Zsámbék” megfogal-
mazását gyorsan „Stadt Zsámbék”-ra (Zsámbék város – a szerk.) javí-
totta. A jelenlegi zsámbéki polgármester ugyan büszkén jelezte az EU 
támogatásokról szóló előadás folyamán, hogy „nekünk saját pályázatíró 
cégünk van”, de valójában senkit nem érdekel, hogy az adófi zetők pénze 
milyen csatornákon áramlik a túlszaporodott és túlfi zetetett bürokraták 
zsebébe. Minket csak az a bizonyos különbség érdekel. Ami a kétezres 
évek elejének reménykedése után mostanában megint csak növekszik. 
Németország és Magyarország között biztosan. 

Idén negyedik alkalommal került sor arra a – térségünkben egyedülálló – európai uniós szemináriumra, amit 
kétévente rendeznek meg Zsámbék -Tök és Wettenberg testvérvárosok. A házigazda ezúttal a német telepü-
lés volt. Főszerkesztőnk – úgy is, mint (Hajdú Péterrel együtt) a legelső, 2003-as zsámbéki EU-Szeminárium 
társszervezője – személyesen is résztvett a programon. A részletes beszámolót terjedelmi okokból következő 
számunkban (és honlapunkon – a szerk.) közöljük, most csak a főbb eseményeket és témákat ismertetjük.

A főszerkesztő az uniós padon
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Mondtam, elküldöm postán. Pedig 
nagy, nehéz, ráadásul kettőt kértek 
belőle, fél nap a csomagolás. Nem, 
inkább vigyem személyesen, állít-
sam be őket és hozzam el a rossza-
kat. Kifi zetik az utat is, de menjek. 
Pedig Parád odébb van, cca. 130 km 
Zsámbéktól. Súlyosbítva egy buda-
pesti átkeléssel. 

Ahhoz képest egész jól ment. A 
délelőtti nyüzsiben szűk óra alatt 
átértem Nagyfalun és gurultam ki-
felé a hármason. Annyira, hogy túl 
is szaladtam Gyöngyösön a gyér 
forgalmú pályán. Nem baj, a Mátra 
keletről is Mátra. 

Detk. Aki kekszet vesz időnként, 
annak ismerős a név. Abasár. Ez 
meg a borkedvelőknek lehet isme-
rős. Visonta. Balra a falu, jobbra az 
erőmű. Egy ipartalanított országban 
élmény a megmaradt létesítmények 
impozáns látványa. Végül rátalál-
tam a Gyöngyös-Mátraháza-Parád 
útvonalra. Kanyar kanyar hátán, 
jó darabig felfelé, majd a Kékestető 
alatti hágótól lefelé. Kezdett a ten-
geribetegség kerülgetni, örültem, 
mikor a parádsasvári elágazás után 
ritkultak a kanyarok. 

Parádon elrendeztem a nyomta-
tókérdést, de még mindig csak fél 
kettő volt Kicsit bambultam a fa-
luban, rám is köszöntek néhányan, 
pedig vagy húsz éve jártam arra 
utoljára. (kár, hogy ez a szép ha-
gyomány Zsámbékon kiveszőben 
van, bizonyára a városi lét az oka 
– a szerk.)

Mehettem volna Recskre az 
emlékparkot megnézni, vagy 
Parádfürdőre kicsit áztatni ma-
gam. Mivel mindkettőt külön-kü-
lön is egész napos programnak 
ítéltem meg, maradt a Kékestető 
a visszaúton. Odafent elém került 
egy öregúr „láthatósági mellény-
ben”. Megtámogatva a helyi vál-
lalkozásokat (170 Ft + 30 Ft nagy-
vonalú jatt) leparkoltam majd 
sétálni indultam. A sípályán nem 
járt a lift, igaz, hó sem volt. Feltűnt 
egy impozáns torony piros anten-
nával a tetején, csináltam is róla 
képet. Talán a címlapra is felkerül, 
ha a szerkesztőm másképp nem 

dönt. Közben 
e l h a l a d t a m 
az 1014 m-es 
csúcsot jelző 
nemzet i sz í -
nű kőoszlop 
előtt. Lefény-
képezni nem 
tudtam, mert 
két, vevők hí-
ján unatkozó 
boltos ücsör-
gött rajta. 
Továbbmen-
ve bástyához 
hasonló ma-
gas kőépület meredezett előttem, 
fent kilátóterasz. Hátsó bejáratán 
tábla, „Átjárás előre”, de az ajtó 
zárva volt. Mint ahogy elől is. Ez 
egy ilyen épület volt, egy bezárt 
szálloda. 

Mint később az étteremben el-
mondták, immár három éve. Vi-
szont az emléktábla szerint a háború 
előtt nemhogy kiválóan működött, 
hanem „hozzájárult Észak-Magyar-
ország gazdasági fellendüléséhez”. 
Közben megéheztem, bementem az 
említett önkiszolgálóba. Csillogó 
krómacél edények, de se kaja, se 
ember. Viszont az ételszag némi re-
ménnyel kecsegtetett. Kiderült, az 
étel odabent van, a tálalóedények 
csak szezonban vannak megtöltve. 
Lőttem egy karfi ollevest (490 Ft). 
(főzelék nem volt). Evés közben 
nézhettem a Mátrát a teraszról, bár 
kicsit párás volt az idő. 

Továbbra is bennem volt a mász-
hatnék. Megint a nagy piros torony-
nyal szemeztem. Kiderült, hogy 
látogatható. Belépő 480 Ft. A mami 
a portán eligazított: befi zetem a 
pénzt, utána nyomkodom a gom-
bokat, de mehetek gyalog is ugyan-
ennyiért. Self service, ahogy a mű-
velt orosz mondaná. Volt nyitott 
terasz is, meg fedett, utóbbi büfével. 
Itt játszott a címben említett kávé. 
(300 Ft). Az árak pesti (zsámbéki?) 
mércével szolidak voltak, különö-
sen, ha fi gyelembe vesszük, hogy a 
megmaradt Magyarország legma-
gasabb hegycsúcsából csak egy van. 
(akárcsak Zsámbékból – a szerk.) A 

büfés elmondta, hogy nagy a pan-
gás így hétköznap, a nyári meg a 
téli szezon között félúton. Lefelé 
lépcsőn jöttem. A piros-fehér-zöld 
követ is le tudtam végre fényké-
pezni, nyilván már hűvös ilyenkor 
a huzamosabb ücsörgéshez. Szu-
venírt nem vettem. Egyrészt, mert 
smucig vagyok, meg másrészt is. A 
parkolós bácsi lelkesen integetett, 
falun még barátságosak az embe-
rek.

Megálltam Mátraházán. Itt is ré-
gen voltam. A fából készült, a meg-
szokottnál kulturáltabb büfésoron 
ettem egy palacsintát. (120 Ft). Az 
itteni árusoknál volt néhány érde-
kesebb portéka, faragott végű (fa)
fokosok, botok pl. De itt sem vásá-
roltam, a már említett okból. 

A hazaút egy tankolást leszámít-
va eseménytelenül telt. 

Pesten még betértem egy órára 
az Aréna Plázába akklimatizálód-
ni, nehogy a vidéki kiruccanásból 
hirtelen visszakerülve a zsámbéki 
városi nyüzsgésbe pszichés prob-
lémáim legyenek. Kifelé megnéz-
tem a naplementét, ami vöröses 
fénykoszorúba fonta a lovi (ügető 
– a szerk.) meghagyott tribünjét. 
Boldogult fater jutott eszembe. Mi 
ott amúgy ritkán ültünk, mert az 
az első osztály tribünje volt, a cél-
nál. Inkább a harmadik(!) osztályon 
ácsorogtunk. Ahová futamszünet-
ben átjöttek az első osztályról az 
„urak”, mert lehetett 3 Ft-ért is fo-
gadni. 

Árkos Antal

Kávé a magasban
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Bütyköltem a nyomtatókat az ud-
varon, közben melegem lett egy 
szál pólóban is. Mit regélnek itt a 
népek mindenféle bágyadt szep-
tembervégi napsütésről – gondol-
tam magamban –  egész jó idő van. 
Még jobb is, mint nyáron, nem kell 
úvémérgezéstől rettegni. Mialatt 
lezsíroztam az utolsó rendbetett 
darabot, testet öltött bennem a fel-
ismerés. Húzósnak ítélvén a tegna-
pi napomat (lásd cikkünket a Magyar-
ország rovatban – a szerk.) kiutaltam 
magamnak egy jutalomkupont. 
Úgyis hetek óta tervezgettem, hogy 
próbát teszek a nemrég megnyitott 
zsámbéki szálloda wellness részle-
gén. Nosza rajta, ki tudja, meddig 
lehet még a szabadban fürödni. 

A recepción kaptam egy fehér kar-
kötőt, ami az öltözőszekrény elekt-
romos zárját nyitja, csak oda kell 
érinteni. Tiszta hájtek. Becuccoltam 
a szekrénybe és kicsattogtam a sza-
badba, hasamat behúzva. Ki tudja, 
honnan lesnek, nehogy megadóz-
tassák a plusz zsírréteget ezekben a 
nehéz időkben. A medence víze elég 
hűvösnek tűnt, nem mertem egyből 
belevágódni még zuhanyozás után 
sem, pedig Zsámbékon van orvosi 
ügyelet is. (mégiscsak egy város – a 
szerk.) Végül csak-csak vízbe kerül-

tem. Szokott megfon-
toltságommal először 
keresztben úsztam át a 
medencét (cca. 10 m), 
majd a sikeren felbuz-
dulva néhányszor hosz-
szában is (négyszer cca. 
15 m). Eme kiváló sport-
teljesítmény elismerése-
képpen az elegáns pin-
cér éppen akkor tette le 
a recepciónál előzőleg 
megrendelt pohár sört 
a medence szélére, ami-
kor professzinális (pontosabban an-
nak gondolt – a szerk.) karcsapással 
odaértem. Amerika. Azon nyomban 
meg is ismételtem az evolúció nagy 
eseményét, melynek során távoli 
kétéltű őseink kimásztak a vízből.

A nap közben bebújt egy felhő 
mögé, ezért úgy gondoltam, talán 
helyes volna a benti részleget is ala-
posabban tanulmányozni. A fedett 
kismedencét és a félóránként beindu-
ló pezsgőfürdőt meghagyva néhány 
lubickoló kisgyereknek a szauna felé 
vettem az irányt. Ez kell nekem, dől-
tem hátra jólesően. El is aludtam vol-

na, de nem mertem lazítani, szigorú 
szerkesztőm várta a cikket. 

Úgyhogy szieszta meg étkezés he-
lyett beültem hűséges medvém mellé és 
felkocsikáztam a hegyre, majd futottam 
egy kört a réten, hátha leereszt egy kicsit 
az úszógumim. El is fáradtam alaposan, 
kétféle testmozgás már sok így nyugdíj 
előtt. Ha pedig hűvösebb idő jön, akkor 
sem jövök zavarba. Hosszabban ücsör-
gök majd a szaunában és bizonyára 
meg lehet a szálloda személyzetével azt 
is beszélni, hogy sör helyett alkalomad-
tán egy forró mézesteát hozzanak. 

Árkos Antal

Étteremajánló
Sváb csülök és csapolt sör

Benedekék Falodája, Zsámbék
A Zsámbéki-medence vendéglátó helyeit ismertető sorozatunk legújabb 
állomásaként egy tavaly megnyílt zsámbéki étterembe tértem be, ezút-
tal egy idelátogató német csoport kísérőjeként Az üzlet Zsámbék főútján 
található, egy szépen felújított egykori sváb parasztházban. Jócskán van 
parkolóhely az épület előtt és azzal szemben, ugyanakkor itt a buszmeg-
álló is. (Dózsa Gy. út). Belépve mosolygós, barátságos személyzet fogad. 
A jó érzést tovább fokozza az otthonos, szinte családias hangulatú beren-
dezés, klasszikus kisvendéglői élményt ígérve. A tulajdonos jókedvvel, 
serényen maga is kiveszi a részét a vendégek kiszolgálásából, közben 
fi gyel minden apróságra. A felszolgált ételek gyorsan megérkeznek, az 
adagok bőségesek, az ízek háziasak, a kiszolgálás mindvégig fi gyelmes 
és barátságos. Akárcsak az árak. Jövök máskor is.

Espa Hotel, Zsámbék

Pancsi-pancsi

Benedekék Falodája
2072 Zsámbék Petőfi  Sándor 

u. 38. T.: 30-914-0377;
bppa@t-online.hu

www.benedekek-falodaja.hu

Nyitva tartás egész nap
(reggeli-ebéd-vacsora)

Menü 750 Ft. 
Házhozszállítás, kitelepülés,

rendezvényszervezés. 



9

Doki Sörkert
2073 Tök Kis sor 178.

30-491-6523 (Kiss Gábor)
Születésnapok, névnapok, osz-

tálytalálkozók, baráti összejöve-
telek teljes körű lebonyolítását 
vállaljuk!

 www.zsambekimedence.hu Zsámbéki-medence 2009/08 VENDÉGLÁTÁS 

Kevés a színvonalas szórakozóhely 
a környéken. Szórakozóhely alatt 
nem a bagóbűzős, kocsislőrés itatók-
ra gondolok, hanem a régi jó kocs-
mákra, a szó eredeti, nem lejáratott 
értelmében. Azokra a kocsmákra, 
melyek a mai szóhasználat szerint 
igazi közösségi térként működtek. 
Ahol napközben összejöttek a népek, 
információkat cseréltek és üzleteket 
kötöttek, este pedig tartalmas és ér-
dekes beszélgetések során pihenték 
ki egy munkás nap fáradalmait, ahe-
lyett, hogy a néphülyítő tömegtévék 
vizuális kábítószerével higítanák to-
vább szobájuk magányában amúgyis 
megroggyant agyfunkcióikat. 

Még kevesebb az olyan színvonalas 
szórakozóhely a környéken, ahová fi -
atalok is eljárhatnak, nem kényszerül-
vén arra, hogy sok kilométert autózva 
hajnalban felpörögve vagy kimerül-
ten hazafelé tartva esetleges balesetek 
áldozataivá vagy okozóivá váljanak. 

De ha mégis akad színvonalas szó-
rakozóhely a környéken, amit a nép, 
jelesül pedig a fi atalabb és idősebb kor-
osztály akár együtt szórakozva is meg-
kedvel, akkor mit csinál a „magyar”? 
Tollat – vagy inkább billentyűt – ragad 
és feljelent. Mert hangosak a fi atalok 
– vagy akár az idősebbek. Néha. Meg 
esetleg. Egy olyan külterületi, egyéb-
ként zajos út menti – tényleg, mi van 

az elkerülő úttal? 
– helyen, ahon-
nan a legközeleb-
bi lakott épület 
többszáz méterre 
van.

Miközben az 
üzlet tulajdono-
sa beruház, épít 
és szépít, hogy 
a környék egy-

re csi-
nosabb , 
rendezet-
tebb, „él-
hetőbb” 
l e g y e n . 
P r o g r a -
m o k a t 
gondol ki 
és szer-
vez meg, 
hogy a 
helybéliek helyben találjanak szóra-
kozási lehetőséget. Ahelyett, hogy 
ülne otthon és nézné valamelyik 
„sóműsort”. Meg feljelentéseket írna. 
Miközben azon keseregne, ugyan, 
hová jutott az ország? 

És még hová fog – így. 

Doki Söröző

Tök – Doktor Karaoke

Felhívás – Pátyi Piac
Hagyományteremtő szándékkal, PÁTYI PIAC néven 
„Helyi termék vásár és gazdapiac” megrendezését 
tervezzük a környékbeli őstermelők, kézművesek és 
családi kisvállalkozások termékeiből,

Időpont: November 14-ike, szombat.
Helyszín: A pátyi LANDORA Pizzéria fedett te-

rasza és a szomszédos parkoló.  (Páty, Rákóczi u.). 
Napközben bemutatókat és kóstolókat is tartanánk, 
a nap végén Márton-napi vacsorát rendeznénk a 
helyi alapanyagokból elkészítve. Helypénz nincs, 
az „árusoktól” azt kérjük, hogy – saját maguk reklá-
mozásaként is – szánjanak egy kis árut kóstoltatás-
ra. Az „árusoknak” önköltségi áron kínálunk meleg 
ebédet. Külön standot biztosítunk a környékünkhöz 
köthető szolgáltatások és kulturális, hagyományőr-
ző vagy természetvédő tevékenységek bemutatásá-
ra. Minden résztvevőt szeretettel várunk, minden 
ötletet és segítséget szívesen fogadunk!

Helyfoglalás csak előzetes jelentkezéssel lehetséges!
Rokolya Péter, Alma Klub Travel

2071 Páty, Rákóczi u. 9.
Tel: 23- 555-042, tel/fax: 23 – 343-964

Mobil: 20-222-0789
web: www.almaklubtravel.hu  www.siberlet.hu

Mail: info@almaklubtravel.hu
peter.rokolya@siberlet.hu

Bereczki Gábor, Landora Pizzéria-Vendéglő „A 
falu vendéglője”

2071 Páty, Rákóczi u. 11.
Tel: 23-344-356

Mobil: 70-269-2736
Web: landorapizzeria.hu

Mail: landora@externet.hu
santa.vereb@freemail.hu

LANDORA
Pizzéria-Vendéglő

„A falu vendéglője”
JÓ HÍR:

ZÖLD ÉTLAPUNK-
RÓL is választhat: 
gondosan elkészített, jóízű fogásokat
– szabadban tartott baromfi ból, 
– háztáji disznóhúsból,
– helyben termett friss zöldségekből,
– házi tejtermékekből
– por, kocka és vegyszerek nélkül.
Hozzá házi szörpöket és a környék leg-
jobb borait kínáljuk.
Házi készítésű és őstermelői áruk elvitel-
re is kaphatóak, termelői áron! 

PÁTY, Rákóczi u. 9.
23 – 344-356

www.landorapizzeria.hu
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Az állami és szövetkezeti nagyüze-
mek a mezőgazdaságban is szak-
embereket igényeltek. A két éves 
oktatási idővel létrehozott felső-
fokú technikumokra várt az igény 
gyors kielégítése. Zsámbékon üze-
mi közgazdász-képzés (üzemgaz-
dász) indult, ami főiskolai szintre 
emelkedett, három éves képzési 
idővel. Ezt követően vált a  gödöl-
lői egyetem részévé s került ké-
sőbb Gyöngyösre. Az épület fel-
szabadult és így települhetett ide a 
főiskolai szintű tanító és óvodape-
dagógus képzés. Az itt töltött 29 év 
alatt a munkahely ugyan nem, de 
a munkaadók sűrűn váltották egy-
mást. Ebből adódóan változtak a 
feladataim is: főelőadó, osztályve-
zető, egyetemi tanársegéd, adjunk-
tus és főtitkár is lehettem. Amikor 
közeledett a 60. Születésnapom, 
nyugdíjaztatásomat kértem. Ekkor 
már a budaörsi Illyés Gyula Gim-
názium és Szakközépiskola mű-
szaki-gazdasági igazgató-helyette-
se voltam.

  A tapasztalataim azt súgták: fel 
kell készülni a nyugdíjas évekre. 
Kell, hogy legyen éltető elfoglaltsá-
ga az embernek.  Egy őszibarackot 
termelő kisszövetkezeti tagság jó 
lehetőséget kínált, és éltünk vele. A 
szerény nyugdíj mellé ez is hozott 
valamit, s a megváltozott világról, a 
szociál-liberális demokráciáról – ne-
vezhetném ma  már az elődjét, a „né-
pit” is alulmúló democsokráciának 
is –, adott némi tapasztalatot, pon-
tosabban üzleti tapasztalatot. Úgy 
gondolom, hogy ennek ma Balázs 
fi am veszi hasznát.

  A nyugdíjas kor nemcsak a 
fizikai állapot fenntartását szol-
gáló törekvéseket, de a szellem 
edzését is meghálálja. Munkás 
éveimben is írogattam főiskolai 
jegyzeteket, tankönyv-tematikát 
és cikkeket is, ám valójában  ez 
a ténykedés szunyókáló állapot-
ban volt egészen 1998-ig. Az írás 
kényszere ekkortájt szakadt rám. 
Kmetz Mihály szomorú, ’56-os 
történetének megírása adta azt a 

lökést, hogy írnom kell. Az „Akit 
kétszer lőttek fejbe” című újság-
cikk Ausztráliáig jutott, s az ot-
tani magyarok ennek alapján a 
Misi számára elkészült emléktáb-
la költségeihez is hozzájárultak. 
Ez az írás az Igazunk ’56 havonta 
kiadott folyóiratban is megjelent, 
így lettem közel négy éven át a 
lap munkatársa, s a szerkesztőbi-
zottság tagja. A cikkeket versek is 
követték, a Mókás kedvű állatver-
sek, a Picurka meséi, és a Vérbíró 
kötetek. Belefértem három anto-
lógiába, és különféle újságokba, 
havi, és heti lapokba is.

Hites feleségem ezt a késői ki-
bontakozást ferde szemmel fi -
gyelte. Gondoltam, lesz itt még 
nagyobb meglepetés is. 2005-ben 
érkezett el ennek az ideje. A rádió 
magyar nóta műsorát hallgatva 
szereztem tudomást arról, hogy 
az V. Nóta Olimpia pályázati lehe-
tőséget kínál. A jeligés pályázatra 
beküldött magyar nótám (hallga-
tó) címe: Zsámbéki nóta a 171 pá-
lyamű közül bekerült a döntőbe (a 
27 legjobb nóta közé), és ott a zsűri 
magas pontszámmal értékelte. Az-
óta közel száz nótát írtam, vagy a 
szövegét, de leginkább a zenéjét, s 
ezek saját és más kiadványokban 
meg is jelentek. Más jellegű szer-
zemények is születtek, s ezek kö-
zül néhány a helybéli zeneiskola 
művésztanárai közreműködésével 
a hangverse-
nyeiken be-
mutatásra is 
került. Ebbe 
a vonulatba 
tartozik pél-
dául a Bol-
dog Özséb 
h i m n u -
sza, amely 
Gérecz Atil-
la, ’56-ban a 
szovjetek ál-
tal agyonlőtt 
költő azonos 
című versére 
íródott. Ka-

marakórus adta elő az egyik ’56-os 
ünnepélyen Dombi Enikő átira-
tában. Ma szerzőtársaimmal a VI. 
Nóta Olimpia döntőjére várunk 
(október 18.). Ha egy nóta a döntő-
be jut, ez is örömet okoz. További 
meglepetésre már nem készülök, 
bár van még néhány művészeti ág. 
A hitvesem ki is jelentette, hogy 
se festékre, se ecsetre, se festőáll-
ványra, se vászonra ne számítsak, 
legyen elég, hogy az unokával 
folytatok rajzversenyt. Lássam be, 
hogy az örökös második helyezés 
– a nagyi zsűrizése alapján – csak 
szerény rajztehetségről árulkodik. 
Már belenyugodtam.

   Így hát továbbra is írogatok  
a Zsámbéki-medence Regionális 
Hírmagazinban, ahol a kulturális 
rovat vezetője  vagyok és a sza-
badságharcos magyar írók által 
1956-ban alapított,  s  évente tíz-
szer megjelenő  NEMZETŐRBEN.  
Tagja vagyok a Cserhát Művész-
körnek, amelynek kiadványaiban 
szintén jelen lehetek. 

  Na és újra a foci, a hajdani 
grund helyett ezúttal a teremvál-
tozat – aminek már harmincéves 
múltja van – másfél év után ismét 
hetente egyszer 14-21 perc! Elég. 
Nem unatkozom, s így a számom-
ra kijelölt utolsó napra, órára, 
percre továbbra sem vagyok kí-
váncsi.

Domokos Kázmér
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A rovatvezető bemutatkozik II.
Folytatjuk Domokos Kázmér kulturális rovatvezetőnk változatos

és tanulságos életútjának előző számunkban megkezdett bemutatását.
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Sűrű volt a partnerkapcsolati prog-
ram ezen az őszön Zsámbék, Tök és 
Wettenberg között. Szeptember harma-
dik hetében egy buszravaló vendég ér-
kezett Tökre a szüreti vígasságokra, de 
jutott idő „komoly” dolgokra is. 

A megérkezés másnapján elsétáltunk 
a töki Református templomhoz, meg-
néztük, hogy halad a felújítás. Onnan 
továbbmentünk az újonnan nyílt „Paj-
ta” Galériához, amit egy Amerikából 
hazatelepült művészházaspár épített fel 
és rendezett be. Ezután a Nyakas Pincé-
be voltunk hivatalosak borkóstolással 
egybekötött bemutatóra.  Ebéd a Feny-
ves étkezdében volt, majd meglátogat-
tuk az épülő óvodát. 

Szombat délelőtt zajlott a hivatalos 
küldöttség partnerkapcsolati megbe-
szélése a Töki Polgármesteri Hivatal-
ban, ezután ebéd következett a nemrég 
megnyílt Benedekék Falodája vendég-
lőben Zsámbékon. Kora délután került 
sor a szüreti bálos menet indulásának 

megtekintésére, majd könyvbemutató 
következett. Este a Patkó Csárdában va-
csoráztunk, majd a Pest Megyei megye-
zászló átvételét követően belevetettük 
magunkat a szüreti bál forgatagába. Az 
idei töki bál igen jól sikerült, nagyon sok 
vendég érkezett a szűkebb és tágabb 
térségből, amihez nyilván hozzájárult a 
kellemes időjárás is. 

Vasárnap német vendégeink Holló-
kőre kirándultak, majd Kovács Feri bácsi 
pincéjében vettünk egymástól búcsút bor-
kóstolós-cigányzenés vacsora keretében.

Szüreti vendégek

Felbolydult a falu
Felbolygatta Zsámbék és Tök közvéleményét a hír, hogy a visszaindulás regge-
lén az egyik idős német vendéghölgy rosszul lett, közvetlenül a buszra felszállás 
előtt. Benedek Péter és Baksa László töki polgármester talpraesettségének kö-
szönhető, hogy időben megérkezett az orvosi segítség, ami után nyilvánvalóvá 
vált, hogy a néni nem bírta volna ki az utat Németországig. (a hírek szerint a 
részben a zsámbéki és töki adófi zetők pénzén fenntartott orvosi ügyelet 7 óra 
1 perckor már nem volt hajlandó kijönni). Október elején Launsbachban járva 
(lásd cikkünket az EU Szemináriumról – a szerk.) megbizonyosodhattunk róla, 
hogy az idős hölgy jól van, de még további kórházi kezelésre szorul. 

Nincs cipekedés,
nincs hulladék fl akon.

Egészséges
VÍZ futár

Díjmentes 
adagolóval,

ingyen 
házhoz szál-

lítva
este és hét-

végén is.
06-70-279-7018
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