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BARÁTOKAT ÉS KERESSEN PÉNZT A

ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN!

CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA!

Budai TárskeresőIroda a
Böszörményin,
országos, fényképes adatbázissal.

06/30 555 8444

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB
Budaörs, Budapesti út 81.
hétfő 13:00–15:00
Érd, Alispán u. 8.
hétfő 16:00–19:00
Pilisvörösvár, Fő út 47.
kedd 15:00–17:00

Érdeklődni lehet: (06-1) 321-6673
www.jogpont.hu
nfu@nfu.gov.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0009

Raktári munka azonnali kezdéssel!
A Tatár Pékség kft biatorbágyi hidegüzemi
raktárába, többműszakos munkavégzésre
középfokú végzettséggel rendelkező kollégákat keres.
Feltétel: targonca jogosítvány, számítógépes
ismeret felhasználói szinten, raktári gyakorlat (szakirányú végzettség nem szükséges).
Jelentkezés:
fekete.ilona@tatarpek.hu
0620/335-6192
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A fasírt
Nagy volt a hajtás a hetvenes években
az Utasellátó Vállalatnál. Különösen igaz
volt ez azokra, akik a mozgó vonaton
szolgálták ki az „utazóközönséget”. Volt
pörgés, igaz, bevétel is rendesen, az
idősebb vendéglátósok közül sokan még
ma is jóleső nosztalgiával gondolnak
vissza fiatalkoruk ezen szakaszára. Megesett egyszer, hogy történetünk főhőse
még a szokottnál is több vendéggel szembesült rövid idő
alatt. Fogyott a sör és az üdítő, az étkek közül pedig –
kedvező árfekvése okán is – a fasírttal töltött zsemle. (Ifjabb
Olvasóink számára magyarázatként: ez olyasmi, mint a
hamburger, csak nem adtak hozzá szép színes dobozt).
Barátunk a végállomásra érkezvén elégedetten számolta a bevételt, de gondolta – ellenőrizendő a költségeket
– csinál egy rovancsot is. Bekukkantott a konyhába, látta, elfogyott a tojás, a prézli, a liszt, már só is alig volt, de
a hűtőben még árválkodott egy jó nagy tál. Láss csodát,
színültig volt jóféle darált hússal, amiről a kezdő háztartásbeliek is tudják, hogy a fasírt (egyik) alapanyaga.
Főhősünk önkéntelenül is feltalálta a vegetáriánus fasírozottat, ami hatalmas forgalmat indukált, anélkül, hogy
különösebb reklámot csináltak volna neki. Elmondása
szerint nem folytatták a továbbiakban az említett gyakorlatot, bár rossz nyelvek szerint néhány, az élelmiszeriparban
tevékenykedő világcég jó pénzt ígért a licenszért. Mi annak
idején serdülő kamaszokként is valahogy ösztönösen tartózkodtunk az Utasellátó szolgáltatásaitól. Megérzés?
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Patak Sóskúton

Árkos Antal

Ház eladó
Eladó Budakeszi, Nagyszénászug
részén 400 nm-es, háromszintes
panorámás családiház, 720nm-es
telken, jelenleg zártkerti övezetben, újszerű állapotban.
Jelenleg hatszobás de könnyen
nyolcszobássá alakítható. Iá:43M
Ingatlanosok kérem ne hívjanak,
van a családban! T:06-30/729-75-46
Zsámbéki-medence

Regionális Hírmagazin; Postacím: 2073 Tök Pf. 10. Tel.: 20-9216851; E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu; Honlap:
www.zsambekimedence.hu; Megjelenik havonta, 2000
példányban; Kiadja: Árkos Antal alapító főszerkesztő; Kulturális
rovatvezető: Domokos Kázmér; Fotó: Árkos Antal; Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben; Welt Werbung Spiegel Nyomda Terjesztés
postai úton, illetve személyesen; © Copyright Zsámbéki-medence
Regionális Hírmagazin; A lapban megjelent írásokkal,
fényképekkel kapcsolatban minden jog fenntartva!
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„Szavak helyett beszéljenek a tettek!”

Megszolgált bizalom

Dr. Bognár András pátyi polgármestert 2002 után 2006-ban ismét kitüntette a pátyi lakosság bizalmával és most
is jók az esélyei újraválasztására. Megkértük, hogy néhány szóban foglalja
össze az előző ciklus eredményeit a
Zsámbéki-medence olvasói számára,
majd röviden ismertesse programját.
Most átadjuk neki a szót.
„Eddigi nyolc éves polgármesteri
működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy széthúzás
helyett összefogásra, tettekre kerüljön
sor. Semmit sem érnek a nem teljesített választási ígéretek. A megvalósított fejlesztések mindenki számára
bizonyítják, hogy jó úton járunk.”
– 2007-ben új óvoda került átadásra.
– Folytatódott a Bocskai Általános
Iskola felújítása önkormányzati
beruházásban. Nemsokára az új
épületszárnyban is megkezdődhet a tanítás.
– Részben önkormányzati forrásból megújulhatott a református
templom, a pátyi katolikus közösség pedig hozzákezdhetett saját temploma megépítéséhez.
– Évente önkormányzati támogatásban részesültek a pátyi nyugdíjasklubok, egyesületek, az ifjúsági és sport szervezetek.
– Minden évben megrendeztük
önkormányzati
finanszírozás
mellett a Szüreti Fesztivált és az
országos hírnevet szerzett Pátyi
Pincenapokat.
– Talán az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseként 26 utca 16
km hosszban kapott új, aszfaltos
burkolatot, szegélykövezést és
csapadékvíz csatornát.
– A Pincehegyet igényesen kialakított sétányon lehet megközelíteni
– A Polgármesteri Hivatal előtt
parkolókat alakítottunk ki. Az
önkormányzat épületét részben
felújítottuk.
– Régi adóságot törlesztettünk, mikor az eddigi vákuumos rendszerű szennyvízhálózatot gravitációssá alakítottuk. A gerincvezetékek
átépítése 95%-ban befejeződött.
– Az új csatornahálózat lefektetésével
együtt bővítésre került a szenny-
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víztisztító telep
is, melynek kapacitása majdnem a duplájára nőt.
2008
folyamán renoválásra
került
az ismeretlen
katona szobra,
gondoskodtunk
arról,
hogy ne menjen feledésbe
azok
neve,
akik életüket áldozták hazánkért,
szabadságunkért.
Önkormányzati tulajdon lett a
Váradi (Splény) kastély.
Községünk több művészi köztéri
alkotással is gazdagodott az elmúlt évek során.
Üdvözlőkapuk kerültek elhelyezésre a község bejáratainál.
Az 1990-ben született pátyi fiatalok az EU csatlakozás napján EU
fát ültettek.
Új szintre emelkedtek kapcsolataink
a München melletti Kirchheimmel.
A két település polgármestere ünnepélyes keretek közt írta alá a települések közötti partnerségi okiratot
a pátyi református templomban.

Programom

A folyamatban lévő beruházások
befejezése mellett:
– Legalább kettő csoportos bölcsőde létesítése a kisgyermekes családok segítése érdekében
- Minden fejlesztésünknél fontosabb
lesz a Füzes-patak mindkét ágának a kitakarítása, kimélyítése a
biatorbágyi közigazgatási határtól a
forrásokig, mert több mint 100 család

lakóháza, pincéje évek óta vízben áll.
Ily módon az alacsonyabban fekvő
részeken is legalább 1 méterrel csökkenthető lesz a talajvíz szintje.
- Továbbra is szeretném megőrizni
a lakossági építmény- és ingatlanadó-mentességét.
- A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díját csökkenteném a helyi
vízbázis megteremtésével (ennek
kialakítása már folyamatban van).
- A következő 4 év során a csapadékvíz megtervezett elvezetése
mellett további utcákban újítanánk fel a belterületi közutat, szegélykővel ellátva
- Rendezzük a Rákóczi utcát (a főutcát) és környezetét
- A közbiztonság javítása érdekében a jóakaratú pátyi polgárok
önkéntes közreműködésével újjászervezzük a helyi polgárőrséget.
- Továbbra is fontosnak tartom a helyi egyházak vezetőivel, a pártokkal, alapítványokkal, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel
való folyamatos kapcsolattartást és
együttműködést a köz érdekében;
az itt élő lakosság minél nagyobb
többségének megelégedésére.

Közlemény

Tollner József képviselő úr lépten-nyomon hangoztatja, hogy a Pátyi Önkormányzatot a Pest-megyei Főügyészségen hűtlen kezelés miatt feljelentette. A beadványt tudomásom szerint a PmFÜ – mint alaptalant – elutasította, az erről szóló határozatot Tollner József úr már kézhez kellett, hogy
kapja. Arra kérem Tollner urat, hogy a nevezett elutasító határozatot még
az önkormányzati választások előtt tárja Páty község nyilvánossága elé.
Dr. Bognár András polgármester, Páty

www.zsambekimedence.hu

Zsámbéki-medence 2010/05

RÉGIÓ – PÁTY

Sokfélék vagyunk, de mind ugyanazt a vizet isszuk

Olcsóbb vizet, élhető Pátyot kíván a szakember

Előző számunk „Azért a víz az úr” című cikkében beszámoltam látogatásunkról a München környéki vízügyi
létesítményekben. A tanulmányút során közelebbről is megismertem a Pátyi Vagyonkezelő Kft. fiatal szakemberét, Háló Zsoltot, aki sokéves szakmai tapasztalatát közéle-ti síkon is kamatoztatni kívánja szülőfaluja
és lakóhelye javára. Elképzelései joggal tarthatnak számot Páty és térsége lakóinak érdeklődésére.
Bemutatkozna a Zsámbéki-medence olvasóinak?
1968-ban születtem régi pátyi
család tagjaként. Iskoláimat is itt
kezdtem. Azóta is folyamato-san
tanulok, jelenleg a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola levelező tagozatán. Születésem óta Pátyon élek.
Feleségemmel öt leányt nevelünk.
2006 óta a helyi vízművek alkalmazottja va-gyok. jelenleg műszaki
vezetői beosztást töltök be.
Hogyan jutott arra a gondolatra,
hogy jelöltként indul az önkormányzati választásokon?
Úgyszólván minden testületi ülésen jelen voltam az utóbbi években.
Sokszor érzékeltem a szakmaiság hiányát. Nem tisztem megítélni, hogy
ez mennyire van így más területeken, de a víz- és szennyvízkezeléssel
kapcsolatos döntések hiányosságai
néha még a település szakmai-lag
kevésbé tájékozott polgárai számára
is nyilvánvalóak. A hibás döntések
utólagos korrek-ciója pedig – ha
egyáltalán lehetséges – sok pénzt
húz ki mindannyiunk zsebéből (lásd
vákuumos csatornarendszer – a szerk.).
Márpedig a konstruktív, szakmailag megalapozott együttműködésre
nagy szüksége lesz az új testületnek
ebben a gazdasági helyzetben.
Az Úr amúgy is jócskán figyelmeztetett mostanában arra, hogy a
vízzel gondok lesznek.
A mögöttünk lévő aszályos évtized abban a hitben ringathatott
némelyeket, hogy a csapadék-vízelvezetés, mint probléma megszűnt. A házakat, utakat sokszor
megfelelő elvezetés nélkül építették, az árkokat telehordták földdel,
szeméttel, az alagutakat, átereszeket betemették vagy hagyták betemetődni. A víz meg jön és ha igazak
az éghajlatváltozásról szóló hírek
– márpe-dig a belvízzel elárasztott
települések látványa kevesekben
hagy kétséget – akkor jönni fog

ezután is. Ugyanakkor a látszólagos vízbőség gondokat
okozhat az ívóvíz ellátásban
is, az elárasztott kutak szenynyeződhetnek például.
Kiderült müncheni tanulmányutunk során is, hogy
van még bőven fejlesztenivalónk. Hová helyezné a súlypontokat?
A vízművek modernizálásával kezdeném. A jobb
energiamérleg, a kevesebb és
gyorsabban felderített csőtörés és vízszivárgás szinte azonnal megtakarítást jelente a pátyi
adófizetőknek, ami hamar a vízdíjak csökkenésében testesülne
meg. Támogatom saját vízbázis
megteremté-sét, ami szintén a helyi víz-és csatornadíjak mérséklése irányába hatna. Természetesen ki-emelt célom a már említett
vákumos csatornarendszer teljes
kiváltásának elősegítése.
Valóban öröm lenne valakit látni az új testületben, aki ennyire
elkötelezett a szakmaiság iránt,
de vannak Páty életében más gondok is.
– Elodázhatatlan az új iskola bővítésének befejezése. Az öreg
iskola felújításra szorul, ami
nagyságrendileg
ugyanennyi
pénzt emésztene fel. Az iskola
alapítványának kuratóriumá-ban
szerepet vállaltam, és igyekszem
minél több támogatást nyújtani,
szerezni községünk egyetlen iskolájának.
– Érzékelem a tinédzser-korúak céltalan csellengését, ezért szeretnék
számukra kulturált szórakozási
és kikapcsolódási lehetőségeket
biztosítani.
– Községünk focipályáját szeretném bővíteni, mindenki számára
elérhetővé tenni, a terület adottságait kihasználva sokféle sportolásra lehetőséget biztosítani.

– Főútjaink nagy forgalma veszélyes
a kerékpárosokra, ezért támogatom a belső kerékpárút kiépítését.
– Híve vagyok az ipari területek fejlesztésének, de nem támogatom további
lakóparkok ki-alakítását, a falu várossá fejlődését. Élhető, fenntartható
Pátyot kívánok mindannyiunknak.
– Sokan sokfélék vagyunk Pátyon,
támogatom a civilszervezetek és
a történelmi egyházak közösségfejlesztő munkáját.
Lapunk köztudottan nem politizál, de azért említsük meg…
2002 óta vagyok a FIDESZ tagja.
Részese voltam a helyi csoport újjászervezésének és megerősítésének.
Hogyan zárná a beszélgetést –
amit reményeink szerint hamarosan folytathatunk?
Egy idézettel: „Víz! Se ízed nincs, se
színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek anélkül
hogy megismernének. Nem csak szükséges vagy az életben: Te vagy maga
az élet!” (Antoine de Saint-Exupéry)

Kedves
Pátyi Választópolgárok!

Kérem, hogy egyetértésük esetén
október 3-án szavazatukkal is támogassák a fenti elképzelé-sek
megvalósítását.
Háló Zsolt
független képviselő jelölt, Páty
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Jó szándék és szorgalom

A munka nem teher, hanem megtiszteltetés

Miközben országosan és helyben kisebb-nagyobb csoportérdekek feszülnek egymásnak és politikai döntések születnek, sokszor háttérbe szorul, elsikkad a lényeg, maga az ember. Az ember, aki küszködik, dolgozik és van ereje ezen felül még a köz dolgaival is törődni. Egy ilyen embert mutatunk be most Olvasóinknak.
Kérem, mondjon néhány szót magáról!
Weinecker Katalin vagyok, 1960-ban
születtem Nagyváradon. Két felnőtt
gyermekem van. Budakeszi születésű férjemmel – Weinecker Gábor, aki
Zsámbékon és környékén sok-sok éve
jól ismert, mint „A tűzifás” – igaz örömmel költöztünk tíz éve Zsámbékra. Az
Etyeki utcában építettünk házat, négy
éve pedig megnyitottuk a „7”-es büfét,
ami gyorsan népszerű lett.
Hamar belevetette magát a
zsámbéki közéletbe is.
Lelkes társakkal megalapítottuk
a Tarka Paletta Egyesületet és felállítottuk a CsŐSz Polgárőrséget.
Jócskán van még azonban tennivaló, ezért ezúton is kérem szeretett
Zsámbékunk valamennyi lakosát,
hogy fogjunk össze Zsámbékért és
önmagunkért.
Miért döntött a képviselő-jelöltség mellett?
Bebizonyosodott, hogy nagy
szükség van az aktívan és politikamentesen dolgozó független képviselőkre, akik nem egyik vagy másik
párt akaratát próbálják ránk erőltetni. Mindennapjainkat, helyi gondjaink megoldását ne a nagypolitika
határozza meg! Október 3-ikán ne

politikai testületet válasszunk, hanem polgármestert és képviselőket
saját magunknak!
Ismertetné néhány sorban a
programját?
Megválasztásom esetén céljaim:
– A csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (árkok megtisztítása, mélyítése)
– Helyi közműhálózat javítása,
„járható” járdák építése
– Közbiztonság erősítése, CsŐSz
polgárőrség kiterjesztése, taglétszámának növelése
– Orvosi rendelő áldatlan állapotának megszűntetése

„7”-es BÜFÉ
Zsámbék, Etyeki út 37.
Igényes környezetben, házias
ízekkel és barátságos kiszolgálással várjuk kedves Vendégeinket hétköznap 10-19 óra
között.
Tel.: 20-595-6814 (előzetes
ételrendelés)
„A régió legjobb hamburgere!”
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– Piactér rendbetétele, értékeink
megóvása
– A zöldfelületek és az állatok fokozottabb védelme
– Kisnyugdíjasok és egyéb rászorulók számára a szociális rendszer
megfelelőbbé tétele
– Kulturált szórakozási lehetőségek megteremtése a helyi fiatalság számára
– Helyi vállalkozók és vállalkozások támogatása, „helyzetbe hozása” a település fejlesztése során
– Jól működő szolgáltató önkormányzat.
Ezekkel az elképzelésekkel mi is
csak egyetérteni tudunk. Őszintén
kívánom, hogy a következő önkormányzati ciklusban képviselőként
is legyen módja tenni Zsámbékért,
mindannyiunkért.
Úgy legyen és köszönöm a biztató szavakat.
Amennyiben a fentiekkel egyetért, kérem, hogy október 3-ikán
szavazzon rám, hogy FÜGGETLEN önkormányzati képviselőként szolgálhassam a közt.
Támogatását, szavazatát tisztelettel köszönöm
Weinecker Katalin

Weinecker Gábor

A MEGBÍZHATÓ TÜZIFÁS

Immár 20 éve
az Önök szolgálatában.
Tel.: 20-414-0772

Mennyiségi
és minőségi garancia!

www.zsambekimedence.hu

Gasparek Ferenc, Zsámbék
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A mosolygó pénzügyes

Másodpercre egyszerre érkezünk
az új zsámbéki óvoda parkolójába,
két különböző irányból. Én kértem,
hogy itt találkozzunk, hiszen az
épület jól példázza mindazt, amiről
Ferivel beszélni szeretnék. Szakmai
hozzáértést, hasznos tenni akarást
lakóhelyünkért, ha úgy tetszik,
„városunkért”.
Bemegyünk. Mindennek erős „újszaga” van. Megpróbáljuk előkeríteni a vezető óvónőt, ne csak úgy
csellengjünk az épületben. A művelet több percig is eltartott, a méretek impozánsak. Láttam én már
ilyet, nem is csak Németországban,
az etyeki óvoda is csodaszép, az új
pátyi nemkülönben. De ez itt tényleg lenyűgöző. Álmélkodásomnak
mindjárt hangot is adok, amúgy
magyarosan:
Mennyibe került?
Közel 470 millió.
Az majdnem félmilliárd – fitogtatom számtantudásom.
Valóban nem kis összeg, de több,
mint 200 kicsinek van helye.
Uniós pénz?
Volt róla szó, de végül nem jutottunk hozzá, mire beadtuk az egyébként sikeres pályázatot, addigra a
pénz már „elfogyott”.
Körbejárjuk az épületet. Kora
délután van, a kicsik ebéd utáni
sziesztához készülődnek, vagy
már alszanak is. A tágas terek láttán eszembe jutnak a régi óvoda
mindig zsúfolt folyosói, a kabáthegyek a fogasokon, a sorállás az
átjáróknál.
Van tornaterem galériával, jól
felszerelt konyha, orvosi szoba, de
még „sószoba” is, sóterápiás helyiség allergiás, asztmás gyerekek
számára. Az épület másik oldalán
jókora játszótér. Oldalt is minden
fás-bokros, kis ágyásokkal, ahol az
emberpalánták növényeket palántázhatnak. Megnéztük a gépészetet
is, szép és vezetőm elmondása szerint energiatakarékos is.
Most már feltöltekeztem, belevágok a lecsóba:
Miért jelöltetted magad polgármesternek?

Folytatni szeretném
a megkezdett munkát. Rengeteg tudás,
tapasztalat gyűlt öszsze az elmúlt négy évben, kár lenne veszni
hagyni. Nem beszélve
a kialakult kapcsolatrendszerről, ami személyekhez fűződik.
Hozzád?
Akár hozzám is.
A „faluban” azt
beszélik, hogy igazából te végezted
az előkészítés és a
kivitelezésirányítás
fárasztó munkáját.
Hivatalunknak nem
feladata az ilyen volumenű kivitelezési munkára alkalmas szakemberek foglalkoztatása,
én pedig vállalkozóként sokáig építőipari
kivitelezéssel foglalkoztam.
A hazai építőipar nem a korrektségéről híres. Gondolom, téged
azért nem könnyű átverni.
Ismerem a trükköket, nem is próbálkozott senki.
(mintegy végszóra megérkezik a
műszaki ellenőr is, váltanak Ferivel
néhány szót, majd folytatjuk a beszélgetést)
Mi van még a tarsolyban?
Városközpont fejlesztés, útkorszerűsítés, egészségügy, árokrendszer kialakítás és még sorolhatnám.
Kevés olyan bolond van, mint
én, aki a legnagyobb esőben túlélőkabátban megállt a falu közepén és nézte, merre folyik a víz…
A csapadékelvezetés valóban
probléma, különösen a település alsóbb területein. Árkainkat meg kell
tervezni és szisztematikusan végre
kell hajtani a felújítást, hogy sár- és
vízmentes Zsámbékunk legyen.
Közbiztonság?
Terveink között szerepel a rendőrőrs létrehozásának folytatása, valamint egy kamerás térfigyelő rendszer
kialakítása, a rendőrség és a polgárőrség munkájának támogatása.

Szakemberekkel hogy állunk?
Célszerű létrehozni Zsámbékon
egy városüzemeltetési szervezetet.
A feladatok ellátásához szükséges
pénz hatékony felhasználását ebben látom.
Ha már az óvodával kezdtük: Iskola, oktatás?
Gyermekeink nevelésével a jövőnket építjük, ezért kiemelt figyelmet
kell fordítanunk erre a kérdésre. Az
oktatásban szerep kell kapnia a környezettudatosságnak és az egészséges táplálkozásnak éppúgy, mint a
sport megszerettetésének.
És végül…?
Zsámbékon a fejlődés elindult,
lendületben vagyunk. Meggyőződésem, hogy a megkezdett utat
folytatni kell, szoros együttműködésben az itt élőkkel. Egy vidéki
kisváros életében a legjobb döntések a közös döntések és összefogással Zsámbék megint olyan virágzó,
gyarapodó és élhető település lehet, mint hajdanán. Ezt kívánom a
zsámbéki polgárokkal együtt megvalósítani, ehhez kérem október
3-án támogatásukat.
Árkos Antal
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Díjlovas magyar bajnokság Pátyon

Alig telt el szűk két év a pátyi
Bellandor lovasközpont megnyitása óta (lapunk beszámolt az eseményről – a szerk.), máris országos jelentőségű verseny, jelesül a
Díjlovas Magyar Bajnokság megrendezésébe vágták fejszéjüket az
ottaniak. A vezetők és munkatársak már több kisebb verseny megrendezésével bizonyították, hogy
az európai színvonalú – és ez jelen
esetben nem csak szólam vagy udvariaskodás – létesítmény nagyobb
feladatokra is alkalmas, így sikerült
meggyőzni a Magyar Lovas Szövetség döntéshozóit is.
Már „csak” a pénz előteremtése
és a szervezőmunka maradt hátra,
de Andor Ákos és csapata hitének
és kitartásának köszönhetően öszszeállt a finanszírozás is. Itt kell
megemlíteni Páty község önkormányzatának nagyvonalú támogatását, valamint Mizsér Attila
egykori világ- és olimpiai bajnok
öttusázót, aki az UniCredit Bank
egyik igazgatójaként a verseny fővédnökségét vállalta. Rajtuk kívül
nagyon sok kisebb-nagyobb cég és
magánszemély járult hozzá támogatásával az esemény megrendezéséhez. Itt csak kettőt emelnénk ki:
a Praktiker áruházláncot és Mervó
Józsefet, akinek sportszponzorációs
tevékenysége jól ismert a pátyiak és
a környékbeliek előtt.
A kedvező előjelek után Szent István napjának reggelén még a Jóisten is ránkmosolygott, ragyogó tiszta idő köszöntötte a résztvevőket és
a nézőket egyaránt. Sokan a bemelegítést nézték az edzőpályákon,
mások az árusok körül bóklásztak
vagy a Hun-Magyar egyesületnél
íjászkodtak, mert az ünnepi családi nap is a lovasközpontba került.
Közben megkezdődött a verseny.
Kényelmes tribünről, kávé meg süti
mellől nézhettük az első számokat.
Még a magamfajta hozzánemértőt
is lenyűgözte a látvány, ahogy a hatalmas jószágok játszi könnyedséggel váltanak ritmust, lépést vagy
jármódot anélkül, hogy bármiféle
erre utaló jelet a lovas részéről észre
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lehetne venni a nézőtérről. (Nyilván
a szakértők
meg a jóval
közelebb lévő
pontozóbírók
persze
látnak dolgokat, amiket a
magunkfajták
nem)
Közben lehetett jönnimenni, innienni,
senki
nem volt helyhez kötve. A
tájékoztatás
folyamatos
és teljes volt,
szakemberek
és
laikusok
egyaránt jól
eligazodtak.
Ismerős
is
jócskán akadt,
jó
alkalom
nyílott sokak
számára egy kis beszélgetésre, miközben a díjlovasokat (és díjlovakat? – a szerk.) nézték.
Szerény regionális lapunk pedig
médiatámogatóként ugyanabban
az elbánásban részesült, mint a
legnagyobb szponzorok, mindent
megnézhettem, lefényképezhettem,
mindenbe belekotnyeleskedhettem.
Talán még lóra is pattanhattam volna, ha ilyen igényem támad – nem
támadt. Testvéröcsém a nagy lovasember a családban, engem mindig
inkább az óvatos távolságtartás
jellemzett az ügyben. Ezzel együtt
még „autszájderként” is megérintett valami a dolog szépségéből,
szellemiségéből.
A három nap baj, baleset nélkül
szépen lezajlott. Voltak programok,
amik a kevésbé lóhoz kötötteket is
megmozgatták: tesztvezetés, divatbemutató, tánc- és énekműsor, koktélparti és állófogadás, ahol ülni is
lehetett, négyféle somlói galuskával. Meg sok udvarias, kulturált

nép Pátyról és a Zsámbéki-medence
többi településéről, valamint számos külföldi. A belépés mindenki
számára ingyenes volt.
A díjak átadására a harmadik nap
végén került sor. Először Mervó József és kislánya, Kármen adták át
a család nevében felajánlott díjat,
majd Dr. Terék Sándor versenyigazgató, valamint a bajnokság
védnökei nevében Dr. Bognár András és Mizsér Attila adta át az elismeréseket a győzteseknek.
A 2010-es Díjlovas Magyar Bajnokság győztese és helyezettjei:
Ács Róbert, Dallos Zsófia, Szokola
Csaba.
Köszönjük a rendezőknek és a
résztvevőknek, hogy ott lehettünk
és kivíáncsian várjuk a folytatást,
akár egy rangos nemzetközi verseny formájában.
(Következő nagyobb esemény a
Gyermek és Póni Magyar Bajnokság
október 2. és 3.)
Tudósítónktól

www.zsambekimedence.hu
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RÉGIÓ – NÉMET

Ünnepeltek a zsámbéki tűzoltók

Százhúsz év a lakosság szolgálatában

Bődületes szirénázásra kapták fel
augusztus 21-ikén délelőtt fejüket
Zsámbék és a szomszédos Tök lakói. Szerencsére hamar megnyugodtak a kedélyek, mert kiderült,
hogy nem megariasztásra vonulnak serényen a zsámbéki, valamint
az egész környékről összesereglett
tűzoltók, csupán ezzel a hangos tülköléssel és vijjogással jelzik, hogy
ünnep van. Ünnepeltek ők is, és mi
velük. 120 éve alakult meg ugyanis a Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.
A terjedelem szabta szűkös korlátok miatt csak néhány fontosabb állomását említjük meg az Egyesület
eseményekben gazdag eddig hoszszú történetének Csepilek István
elnök segítségével:
– 1936-ban a magyar törvényhozás
megalkotta Európa akkor legkorszerűbb tűzvédelmi törvényét
– a háború után megszüntették az önkéntes tűzoltó egyesületeket, 1948tól állami feladat lett a tűzoltás
– 1967-ben a zsámbéki PEMŰ (Pestmegyei Műanyagipari Vállalat – a

szerk.) a kötelezően létrehozott létesítményi tűzoltósága keretében
vállalta Zsámbék
és Tök tűzvédelmét is
– 1992-93-ban korszerű
tűzoltólaktanya
épült
Zsámbékon
wettenbergi (német testvértelepülés – a szerk.)
segítséggel
– 1995 februárjában 26 fővel újraszerveződött a Zsámbéki Tűzoltó Egyesület és azóta is gyarapodik, fejlődik
mind létszámában, mind felszerelését tekintve. Ennek a fejlődésnek
volt legújabb állomása az ünnepség
keretében átadott új tűzoltó szertár,
melynek létrehozásában jelentős részt
vállaltak az érintett önkormányzat és
német barátaink mellett a környékbeli vállalkozások, magánszemélyek is.
Az egyesület továbbra is várja fiatalok, gyerekek jelentkezését, akik

LANDORA
Pizzéria-Vendéglő
„A falu vendéglője”
JÓ HÍR:
ZÖLD ÉTLAPUNKRÓL is választhat: gondosan
elkészített, jóízű fogásokat:
– szabadban tartott baromﬁból,
– háztáji disznóhúsból,
– helyben termett friss zöldségekből,
– házi tejtermékekből
– por, kocka és vegyszerek nélkül.
Hozzá házi szörpöket és a környék legjobb
borait kínáljuk.
Házi készítésű és őstermelői áruk elvitelre
is kaphatóak, termelői
áron!
PÁTY, Rákóczi u. 9.
23 – 344-356
www.landorapizzeria.hu

csapatban, felügyelet mellett tanulva elsajátíthatják a veszélyhelyzetek
kezelésének módját és az egymás
iránt való felelősségvállalást.
A díszebéd, a hivatalos beszédek
és ünnepség után kulturális program következett, majd jókedvű beszélgetés, mulatság késő éjszakába
nyúlóan. Mi pedig újabb, sikerekben gazdag, veszélyhelyzetben
pedig szegény 120 évet kívánunk a
Zsámbéki Tűzoltó Egyesületnek.
Tudósítónktól

Már a tizedik
Ismét eltelt egy évtized. Lovak többedik generációja sorakozik a X. Zsámbéki Baráti Lovastalálkozó tribünje előtt,
de Tóth Pista barátunk ugyanolyan fürgén megy keresztül a többszázméteres pályán, ugyanannyi energiával
ügyel arra, hogy minden rendben menjen, mint a legelső alkalommal. Persze, segítsége is van, az eltelt évtized
nemcsak érlelt rajtunk, hanem olajozott gépezetté változtatta a zsámbéki lovasnapokat, olyannyira, hogy az ötletet és a kivitelezést több-kevesebb sikerrel megpróbálják
a környéken több helyen is úgymond „lekoppintani”.
(Ami ötletet szerkesztőségünk nem feltétlenül
támogat, miután mind a környékbeli lovak, mind
a szóbajöhető támogatók és azok anyagi ereje behatárolt – főleg mostanában. Persze, lehet egy évben tizenöt (harmincnégy?) lovasnapot rendezni
húszkilométeres körzetben, de minek?)
De ne gondoljunk most búval, bajjal, nehézségekkel,
örüljünk a megélt tizedik alkalomnak. Mi pedig ezúton
is kívánunk Tóth Istvánnak és csapatának (valamint saját
magunknak, mint médiatámogatónak – a szerk.) jó egészséget és még sok-sok sikeres Zsámbéki Lovastalálkozót.
A „Zsámbéki-medence” szerkesztősége nevében
Árkos Antal
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RailJet elnapolva
Vonatozhatnékom támadt. Ez
olyasmi nálam, mint másnál az,
hogy megkíván egy igazgatóhelyettesi állást a BKV-nál. (MÁV-nál – a
szerk.) Olyan nap- és pénzlopóst,
milliósfizetéses-végkielégítésest,
ahogy dukál.
Az ötlet onnan jött – mármint a
vonatozás – hogy a környéken jártomban-keltemben időnként elhúzott mellettem egy jó külsejű vonat.
Nem lehetett a közismert elővárosi,
mert az piros, ez meg bordó volt,
ráadásul nyomta rendesen. Egyik
józanabb pillanatomban megpróbáltam beazonosítani, amiben sokat
segített az oldalán virító méter magas felirat: RailJet. „Megtáltosodott
a Máv” – vélekedtem. Rávetettem
magam a netre, ahol kiderült – váratlan fordulat – hogy a nevezett vonatot nem mi, hanem az osztrákok
(ÖBB) üzemeltetik. Ettől még akár jó
is lehet – gondoltam honfi gőggel.
További kutakodásom során
megtudtam, hogy az RJ szerelvények egy része akár Münchenig is
elkocog bő hat óra alatt, valamint
Pestről indulván megállnak Tatabányán (és Győrben) is. (Tatabánya
azért érdekes, mert Pestre még egy
MagLev (lebegő mágnesvasút – a
szerk.) miatt sem utaznék fel, pláne
nem hagynám ott az autót.)
Mikor pedig elolvastam azt is, hogy
létezik ún. bécsi kirándulójegy, odavissza mindössze 31 Euróért, inkluzíve bécsi tömegközlekedés, már-már
a tettek mezejére léptem. Elgurulok
Tatabányára, leparkolom a gépet valami megbízható helyen, felülök a
vonatra, csatangolok kicsit Bécsben,
megeszem egy (kettő) sütit, iszom egy
kávét és visszajövök az esti vonattal,
majd hazakocsikázom Zsámbékra.
Közben gondolkodom a világ forgandóságán meg az élet nehézségein,
amúgy Márai módjára (bocsánat a szerénytelenségért –a szerk.).
A minap elég őszies idő volt,
olyan: vagy ülök a gép előtt, vagy
járok egyet. Utóbbit választottam, irány Tatabánya. Az erdőn át
(Szomor-Gyermely-Tarján) hatvanhetvennel kocogva sem tartott egy
óráig az út. Leparkoltam és elsétál-
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tam az állomásig. Tatabánya Hauptbahnhof
nem csinál túl nagy
kedvet a vasúti kiránduláshoz. Az aluljáró
még úgy-ahogy tartja
magát. Az állomás előtti téren zsibárus hangulat, már amennyire
a szemerkélő esőben ez
lehetséges. Az állomásépület modernista szocreál, unikálisan pesties
hangulat az egyébként rendezett
városban. Ahogy egy régi barátom
mondta mindig, mikor ilyesmit látott: „pusztulat”.
Megkerülve néhány alkoholistának látszó személyt megtalálom
a pénztárat. Reménykedni akkor
kezdtem, mikor észrevettem a feliratot: „Euróval is lehet fizetni”.
Ez mégiscsak Európa. A pénztáros elmondott mindent, volt bécsi
kirándulójegye is, valamint tudott a kedvezményes müncheni
jegyről is. Telefonon viszont nem
tudtam volna érdeklődni – sem jegyet lefoglalni – mert az egész pályaudvarnak egy központi száma
van, ami vagy foglalt, vagy nem
veszik fel. Európa, de inkább úgy
a (keleti) széle felé. Mindenesetre
megtudtam, amit akartam – a sor
fel is torlódott mögöttem, mert
ez az egy pénztár volt nyitva öszszesen. Dél felé járt, a menetrend
szerint egyidőben érkezett az RJ
Budapest és München felől. Véletlenek márpedig nincsenek, ezt
meg kell néznem. Átballagtam a
fedett hídon, le a lépcsőkön a peronra. És lőn, pár perc késéssel befutott mindkét vonat. Lehet azon
meditálni, hogyan szedett össze a
Pestről jövő ugyanúgy három percet, mint a Münchenből jövő, de
ne akadjunk fenn apróságokon,
talán csak itt akart találkozni a
tesóval. Az ablakokon át bekukkantottam a vagonokba, amennyire a sötétített üvegen át lehetett.
A kifelé menő a másodosztályon
csurig volt, amit kérdésemre az
ajtóból kilógó biztonsági ember is
megerősített. Nem baj, majd elsőn

megyek, megéri a pár Euró pluszt,
hogy ki tudjam nyújtani a lábam –
gondoltam.
A Münchenből jövő szerelvényről
idősebb házaspár verekedte le magát számos csomaggal, magyar vendéglátóik segítségével felküzdötték
magukat a lépcsőn (ca. 30 lépcsőfok), majd a másik lépcsőn le a csatlakozó vonathoz. Még jó, hogy nem
kerekesszékkel jöttek. Beteg ember
ne vonatozzon, a Máv így harcol a
sportos nemzedékekért.
A két RJ kifutott, magamra maradtam a peronon. Hihetetlennek tűnt,
hogy mindössze 31 Euróért magam
mögött hagyhatnám a rozsdás kerítéseket és megafonokat, a repedt
üvegtáblákat és foghíjas lépcsőket
és röpke kétórás vonatozás után leshetném a Wien Westbhf. pályaudvar márványpadlóján dolguk után
siető jólöltözött embereket. Olyan
érzésem volt, mint amikor a nyolcvanas években a Keletiben búcsúztattuk a „nyugatra” indulókat. A vonaton már akkor le-föl fontoskodtak
a határőrök, vámosok, pedig a határ
még jóval odébb volt. Most nincsenek határőrök, vámosok, utazhat
az ember nyugodtan. Egy valami
azonban megmaradt, bármennyire
is szerettük volna sokáig az ellenkezőjét hinni. A különbség.
Kisétáltam az állomásról és vigasztalódásként behelyeztem az
arcomba egy Sacher-tortát a szomszédos Vértes-centerben.
Münchenbe meg megyünk majd
kocsival, ahogy eddig is. Kerül, amibe kerül. Vagy nem megyünk sehová. Végül is válság van, nem igaz?
Árkos Antal

Önnek is sok gondot okoz a kemény víz?
A vízmelegítők és fűtési rendszerek
élettartamát, hatékonyságát nagyban befolyásolja a víz keménysége.
A vízkő vastag és kemény réteggel vonja be fűtőberendezéseink belsejét, azok
élettartama jelentős mértékben lerövidül, karbantartásuk sokkal többe kerül.
Az energia fogyasztók felületén már 1
mm vastag vízkőréteg is akár 10%-al
növelheti az energiafogyasztást.
Kemény víz esetén a fürdőszoba
csempéi fénytelenek, a zuhanykabin üvege homályos, a szerelvények szűrőiből minden irányban
fröcsköl a víz. Az egykor örömet
adó „zuhany-zápor” átadja helyét
egy csöpögő zuhanynak.
Lágy víz használata esetén:
- Jóval kevesebb időt kell töltenie
a vízköves csempék, eltömődött
csaptelepek tisztításával, fürdőszobája újra ragyogni fog.
- A mosógép fűtőszála nem vízkövesedik el, kevesebb energiát
használ és élettartama is hosszabb.
Kevesebb mosóport is használ, a
ruhák fehérebbek és puhábbak
lesznek.

- A mosogatógép is kevesebb energiát használ, hosszabb az
élettartama, az edények, poharak
cseppmentesek maradnak mosogatás után.
- Fürdéshez kevesebb tusfürdő és
szappan is elég, hajunk is kellemesebb tapintású. Régebben emiatt mosták a hajukat nagyanyáink
esővízben.
A vízkő „elszáll”, a konyhagép
megmarad!
- Szeretné megóvni a háztartási
gépeit, szanitereit és csaptelepeit a
vízkőtől?
- Szeretne csökkenteni elektromos áram fogyasztását?
- Szeretne csökkenteni a klór
mennyiségét ivó- és fürdővizében?
- Szeretne kevesebb ásványvizes
palackot hazacipelni, tárolni?
Van megoldás!
Cégünk vízkezelő rendszerek
forgalmazásával, tervezésével és
beüzemelésével segít az Ön otthonában tiszta, klórmentes lágy vizet
szolgáltatni.
Termékeink :

- központi vízlágyítók
- fordított ozmózisos és egyéb víztisztítók
- klórszűrők és zuhanyszűrők
- lúgosító berendezések
- légtisztító berendezések
- komplett vízkezelő rendszerek
DÍJMENTES tanácsadás!
Ha Ön még nem tudja, milyen
készülék lenne ideális az otthonába, keressen minket!
Lajkó László
Tel: +3670/45-46-421
Mail: info@viztisztitokeszulek.eu
Web: www.viztisztitokeszulek.eu

Vásárlási Kupon
10% kedvezmény!
A „Zsámbéki-medence”
olvasóinak 10% kedvezményt biztosítunk minden termékünk árából!
(Kérjük, megrendelés esetén
hivatkozzon erre a kuponra, hogy
kedvezményét érvényesíthessük!)

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.

