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 Zsámbéki-medence
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Regionális Hírmagazin



Lángos – 2006 Bt.
PÁTYI LÁNGOS

(Lángos, töltött lángos, kávé, tea, üdítő)
Eredeti magyar termék, helyben, kézzel 

dagasztott és formázott kézműves lángos.
A pátyi CBA parkolóval szemben!

Tel.: 06-20-537-9882

Nyitva tartás:
K-P: 6-11 h
Szo: 6-12 h

(Vasárnap pedig a Budakeszi piacon vagyunk)

Festés után újra nyitva!
Hegyalja Vendéglő és Panzió 

Zsámbék, Corvin J. u. 1.
Telefon: 23-342-107,

30-271-9489
–	Rendezvények,	esküvők	előre	megbe-
szélt	időpontban.	

–	Menü	(hétvégén	is!)	850	Ft	házhozszál-
lítással	(Zsámbékon)
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Egy néhai fenyő

A nemlétező pénz
Gurul a kisbusz az autópályán. 
Építkezés, sáveltolás, sávszűkítés, 
minden, mint a búcsúban. Persze 
táblák is, piros szegéllyel, számokkal. 
Egyszercsak szirénázás, villogás. 
Naná, hogy nekünk szól. Mellénk ér, 
int, bevezet a parkolóba. Odajönnek 
mindketten, az egyik beszél, korrekt, 
udvarias. 80 wurde elrlaubt, Sie haben 
110 gefahren. Satöbbi. És a vége: tréccik éjró – „oszt-
rákul”. A sofőr néz rám. Megvonom a vállam: harminc, 
fizesd ki, máskor majd jobban figyelünk. Értette ő, csak 
nem hitte. Max kilenc rugó még háromszázas árfolya-
mon is. Itthon mennyi lenne? A háromszorosa?. És 
a jövedelmek arányában? A háromezres vidékirend-
őr-fizetés egy százada. Legyen mondjuk ezer forint? 
Ehhez képest be akar szedni a kapzsi (magyar?) állam, 
pontosabban a végtelenül túlfejlett, rákosan elburjánzott 
menedzserszocialista-ál(lam)kapitalista bürokrácia hűsz-
harminc-ötvenezer forintot. Kitől? Szegény embernél 
nincs ennyi pénz. Módos meg plasztikot hord magával. 
Majd leüljük. Napi ötezerért, hát hogy a fenébe ne. Ki keres 
ennyit? (békávé, máv stb. igazgatók, fő-, kör- és aljegyzők 
kivételével) Harminc nap, 150 netto. Plusz teljes ellátás, víz, 
villany, fűtés, kaja, ruha, tv, net, fitness, könyvtár, társaság, 
miegyéb. Másik százas. Merre van az a börtön?

Árkos Antal
(Újsághír: közel 100 milliárd forintot terveztek be (sic!) az 
idei évre a költségvetésbe szabálysértési bírságokból. Ennek 

– pedig már itt az év vége – még csak a töredéke folyt be)

Zsámbéki-medence
Regionális	Hírmagazin;	Postacím:	2073	Tök	Pf.	10.	Tel.:	20-921-

6851;	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;	Hirdetésfelvé-
tel	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!

Ziegler Ostyabolt
HOSSZABB NYITVA TARTÁS!

H-P.:  7.00 – 18.00; Szo.:  8.00 – 14.00
V.: Zárva

Kézműves cso-
koládék, Ziegler 

ostyák
kedvező áron kap-

hatók!
Zsámbék, Ady 

Endre u. 2. 

A Barátságos Zöldségbolt!
Szép áru, gazdag választék, kedvező 

árak, barátságos kiszolgálás.
Zsámbék, Akadémia utca (a lottózó 

mellett)
Tel.: 06-70-515-6914

Nyitva: H-P 7-18, Szo 7-14.30
Vasárnap is! 8-12
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Hol	 van	 már	 az	
egykori	 Tücsi	
büfé?	 Ahová	 a	
nyugdíjas	 turis-
ták,	 leszállván	 a	
buszról	 és	 elsé-
tálva	a	Zárdakert	
mellett	 betértek	
friss	 csapvízért,	
hogy	a	szemköz-
ti	 téren	 fogyasz-
szák	el	otthonról	
hozott	szerény	elemózsiájukat.	Amiből	Sanyi	barátunk-
nak	nem	sok	forgalma	lett,	így	azután	–	van	már	talán	
nyolc	éve	is	ennek	–	lehúzta	a	redőnyt.	Azóta	már	a	re-
dőny	sincs	meg,	mi	több,	a	szomszédból	elmenekült	a	
fűrész-	és	fűnyírókölcsönző	is.	Hogy	most	mi	a	helyzet	
az	egykor	jobb	napokat	látott	hajdani	tűzoltószertárral?	
Volt	 egy	 srác	 az	 egykori	medicoros	 (szocialista)	 if-

júsági	 brigádban,	 a	 Karcsi.	 Ő	 mondogatta	 mindig,	
ha	 valami	 negatív	 dolgot	 szemléletesen	 akart	 leírni:	
pusztulat.	Mit	mondjak,	találó.	Mindez	kábé	nyolcvan	
méterre	a	„város”házától.	(A	kép	egy	hónapja	készült,	
az	amortizáció	azonban	gyorsabb,	mint	a	sajtóátfutás,	
amiért	Olvasóink	 szíves	 elnézését	 kérjük.	 Bár	 azt	 hi-
szem,	nem	nekünk	kellene	elnézést	kérnünk.)

Pusztulat
Tintapatron, Toner, 
Faxfilm, Fotópapír, 

új és használt Nyomtatók
Tel.: 06-70-515-6914

Zsámbékon, a lottózó mellett.

NYOMTASSON SZÉPEN ÉS OLCSÓN!
Újszerű állapotú Hp LaserJet 1020 kisméretű, 
gyors, elegáns és gazdaságos lézernyomtató 
nagykapacitású, olcsón újratölthető új, TELE 

TONERREL, garanciával olcsón eladó. 
Ára 20.000 Ft 

Tel.: 06-20-921-6851 Zsámbék (hétvégén is)

Kedves Olvasóm!
Mindenekelőtt	köszönöm,	hogy	kezébe	vette	lapunkat,	remélem,	örö-
mét	 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	 mindössze	 bruttó	
3e	Ft,	egy	éves	kis	VIP	előfizetés	5eFt,	egy	éves	VIP	előfizetés	
10eFt.	(VIP	előfizetések	esetén	lehetőség	van	saját	anyag,	hirde-
tések	stb.	díjmentes	megjelentetésére).	A	lap	megrendelhető	az	
ujsag@zsambekimedence.hu	e-mail	címen,	a	06-20-921-6851	te-
lefonszámon	vagy	–	ha	olyan	szerencsém	van,	hogy	találkozha-
tom	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:
-	 Naperőmű	házilag	–	csökkentsük	a	szolgáltatófüggést!
-	 Kísértet	járja	be	Európát,	a	bürokrácia	kísértete
-	 Dohányzási	tilalom	–	itthon	és	Németországban
-	 Ne	szórja	a	pénzt!	–	jogi	rovat,	adózási	tanácsokkal
-	 Mennyibe	kerül	a	víz	a	környéken?
-	 Miért	nem	volt	idén	lovasnap	Zsámbékon?
-	 Ami	kint	30	Euro,	az	itthon	30	ezer	Ft	–	horrorisztikus	közlekedési	bírságok	–	miért	is?
És	még	sok-sok	érdekes	cikk...
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Régi	fényképet	nézegetek.	A	felvétel	a	München	mel-
letti	 Kirchheim-Heimstetten	 (Páty	 testvérvárosa	 –	 a	
szerk.)	 tűzoltóságán	 készült	 2005	 novemberében,	 az	
ajándék	 tűzoltóautó	 átadásán.	Hárman	 vannak	 rajta,	
a	két	akkori	polgármester,	Heinz	Hilger	és	dr.	Bognár	
András,	a	kép	közepén	pedig	Günter	Stimmer,	akkori-
ban	kinevezett	tűzoltóparancsnok.	
A	minap	érkezett	a	megdöbbentő	hír,	a	mindig	mo-

solygós,	jó	kiállású	parancsnok,	aki	megkülönböztetett	
jóindulattal,	 szeretettel	 fordult	magyar	 barátai	 felé	 –	
nincs	többé,	tragikus	autóbaleset	áldozata	lett.	
Idézek	a	gyászjelentésből:
„Eine	Stimme,	die	vertraut	wird,	schweigt.
Ein	Mensch,	der	immer	da	war,	ist	nicht	mehr.
Was	 bleibt,	 sind	 glückliche	 Erinnerungen,	 die	

niemand	nehmen	kann.”
(Egy	hang,	amire	odafigyeltek,	elhallgatott.	
Egy	ember,	aki	mindig	készen	állt,	nincs	többé.	
Ami	marad:	a	boldog	emlékek,	amiket	nem	vehet	el	

senki.)

Az	utolsó	személyes	emlék	egy	fergeteges	összejöve-
tel	volt	a	 felújított	 tűzoltóságon	az	ottani	és	a	meghí-
vott	pátyi	tűzoltók	társaságában.	
Magyar	barátaid	nem	felejtenek	el,	Günter	Stimmer.	

Mindent	köszönünk,	nyugodj	békében.	
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Boldog II. János Pál pápa lehet az épülő pátyi templom védőszentje

Élt 49 évet

A	 pátyi	 katolikus	 temetőben	 található	 kicsiny	 temp-
lom	már	 évszázadok	 óta	 viseli	 Szent	 Imrének,	 az	 if-
júság	 védőszentjének	 nevét.	 Most	 a	 pátyi	 katolikus	
egyházközség	képviselőtestülete	megfogalmazta	azon	
kérését,	hogy	az	épülő	templomot	Boldog	II.	János	Pál,	
az	 ifjúság	pápájának	 nevére	 szenteljék.	A	 közelmúlt-
ban	 tartott	 egyházközségi	 zsinaton	 megjelent	 hívek	
véleménye	megerősítette	ezt	a	szándékot,	így	a	kérést	
–	megyés	 püspök	 atya	 közbenjárásával	 –	 az	 egyház-
község	megküldte	az	Apostoli	Nunciatúrára.	A	szen-
teléshez	az	engedélyt	a	Nunciatúra	adja	meg.	Pátyon	
–	híven	a	 település	hagyományaihoz	–	 természetesen	
fennmarad	Szent	Imre	tisztelete	is.
November	4-én	bérmálás	és	búcsúnapi	ünnepi	szent-

mise	került	bemutatásra	az	épülő	templomban,	Szent	
Imre	nap	alkalmából.	A	főcelebráns	Spányi	Antal	me-
gyés	püspök	volt.	Az	ünnepi	alkalmon	megjelent	Var-
ga	János	atya,	a	bécsi	Pázmáneum	rektora,	a	Magyar	
Máltai	 Lovagrend	 számos	 tagja,	 valamint	 jelen	 volt	
Szászfalvi	László	miniszteri	 biztos,	Hölvényi	György	
egyházi,	nemzetiségi	és	civil	társadalmi	kapcsolatokért	
felelős	 államtitkár	 képviseletében	dr.	 Fedor	Tibor	 fő-
osztályvezető,	valamint	Székely	László	polgármester.
A	 szentmise	 után	 a	 főpásztor	 és	 a	 vendégek	 –	

Gutowski	 Robert	 építésztervező	 kalauzolása	 mellett	
-	 megtekintették	 az	 épületet,	 mely	 teljes	 egészében	
zárható	és	-	a	mielőbb	használni	kívánt	helyiségek	és	
a	templomtér	tekintetében,	a	gázszolgáltatás	megindu-
lásától	–	fűthető.	
A	karácsony	és	újév	közötti	 liturgiák,	 így	a	decem-

ber	24-én	délután	4	órakor	kezdődő	betlehemes	pász-
torjáték	és	az	éjféli	mise	is	az	új	templomban	kerülnek	
bemutatásra.

December	27-én,	délután	3	órakor	Harkai	Gábor	plé-
bános	borszentelést	végez	a	pátyi	Pince-hegyen	talál-
ható	boros	pincékben.
A	számlaszámok,	melyre	a	templomépítés	támogató-

inak	nagylelkű	adományait	az	egyházközség	továbbra	
is	hálás	szívvel	fogadja:

Pátyi Római Katolikus Egyházközség – CIB Bank
 11103303-19835972-36000001 

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány – 
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet, Páty

 58300158 – 13400022 
Az	 egyházközség	 honlapján	 (www.ude.hu)	 nap-

rakész	 információkat	 olvashatnak	 az	 építkezés	 aktu-
ális	 állásáról	 és	 közösség	 életéről.	 Érdeklődni	 lehet	 a	
titkar@ude.hu	 e-mail	 címen	 vagy	 a	 0630/991-4121-es	
telefonon.

Dr.Kővágó István jegyző
Pátyi Római Katolikus Egyházközség
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Van	 nekünk,	 zsámbékiaknak	 egy	
hegyünk.	Persze	 csak	mi	mondjuk	
hegynek,	valójában	egy	hosszan	el-
nyúló	lankás	dombról	van	szó,	ami	
nyugat	 felől	 határolja	 Zsámbék	 és	
Tök	településeket	és	elhúzódik	egé-
szen	Perbálig.	Szép	időben	a	zsám-
béki	Romtemplomot	övező	parkból	
jól	 látható	 a	 gerinc,	még	 a	 fennsí-
kot	 ritkásan	 szegélyező	 fenyők	 is	
egyenként	jól	kivehetők.	Nosza,	ne	
csak	 nézegessünk	 felfelé	 kíváncsi-
an,	hanem	induljunk	is	neki.	Higy-
gyék	el,	megéri.	
A	 sárga	 jelzés	 a	 Romtemplom	

fogadóépülete	elől	 indul	és	 rögtön	
felfelé	 veszi	 az	 irányt.	 Jobbról	 el-
hagyjuk	az	ivókutat,	majd	a	nyilvá-
nos	 illemhely	 meglehetősen	 szoc-
reál	 épületét	 és	 hamar	 a	 Mátyás	
vendéglőhöz	 érünk.	 Itt	 most	 nem	
időzünk,	 esetleg	 visszafelé,	 a	 túra	
végeztével	megérdemelt	 pihenőre.	
Pár	méter	után	az	út	kétfelé	ágazik.	
Megy	egyenesen	a	telkek	felé,	de	mi	
a	jelzést	követve	balra	térünk.	Az	út	
ívelten	 elhalad	 Zsámbék	 ivóvíztá-
rozója	fölött,	innen	már	szép	kilátás	
nyílik	a	Romtemplomra	és	a	falura.	
Ezután	 élesen	 jobbra	 fordulunk,	
be	az	erdőbe,	az	agyagos	löszfalba	
vágott	mélyútra.	A	 jobb	 kézre	 eső	
kőkeresztnél	 ismét	 irányt	 váltunk,	
ezúttal	balra.	Következik	utunk	ta-
lán	legnehezebb	része,	itt	elég	agya-
gos	a	talaj,	már	kis	esőben	is	sárban	
csúszkálhatunk.	 Cserébe	 viszont	
szinte	vízszintes	az	út,	balra	pedig	
egyre	szebb	a	kilátás.	Az	épülő	ház	
sarkánál	újból	jobbra,	újabb	mélyút,	
kaviccsal	 szépen	 kibélelve.	 Az	 út	
végén	követhetjük	 tovább	a	 jelzést	
balra,	 ez	némi	kerülőt	 jelent,	 vagy	
mehetünk	tovább	egyenesen,	ekkor	
az	út	elkeskenyedik,	néhány	ág	is	a	
nyakunkba	 lóghat.	 Ezúttal	 köves-
sük	 azonban	 balra	 fordulva	 a	 jel-
zést,	majd	megint	hegyiránt,	végül	
jobbra.	Ennek	az	útnak	a	végén	már	
elmaradnak	 a	 házak	 és	 meredek,	
kőgörgeteges	kapaszkodó	vezet	az	
első	 fenyőkig,	 szinte	 fent	vagyunk	
már.	A	kapaszkodó	elején	érdemes	
kicsit	 megállni,	 már	 csak	 pihenés-
ként	is.	 Innen	már	nemcsak	Zsám-
bék,	hanem	a	Zsámbéki-medence	jó	

része	 is	 látszik,	
dél	felé	a	Zsám-
bék	és	Mány	ha-
tárán	lévő	kőbá-
nyával.	 Néhány	
szusszanás	után	
nekivágunk	 az	
emelkedő	 utol-
só	 rövid	 szaka-
szának	és	elége-
detten	állapítjuk	
meg,	hogy	felér-
tünk	 a	 fennsík-
ra.	A	terület	he-
lyi	 védettséget	
élves,	növényvi-
lága	különleges,	
ezért	 mindig	
nézzük,	 mire	
lépünk.	 Balra	
a	 réten	 átvág-
va	 eljuthatunk	
a	 hegy	 (domb)	
széléig,	 ahon-
nan	 rálátunk	 a	
régi	 laktanya	
romjaira.	 Dél-
nyugat	 felé	 te-
kintve	Mányt	és	
Bicskét	láthatjuk,	beleértve	a	közöt-
tük	 húzódó	 autópálya	 forgalmát.	
Nyugat	 felé	 a	 Gerecse,	 mögötte	 a	
Vértes	 dombjai	 határolják	 a	 hori-
zontot.	 	 Hátrébb,	 főleg	 tiszta	 idő-
ben	a	Cserhát	és	csúcsán	az	anten-
natorony	is	 látszik,	kinek	milyen	a	
szeme.	 Egy	 jó	 távcső	 persze	 sokat	
segíthet.	Ha	 a	 nyugati	 égbolt	 tisz-
ta,	 maradhatunk	 még	 egy	 kicsit,	
megvárhatjuk	a	naplementét.	Most	
azonban	nincs	ennyi	időnk,	térjünk	
vissza	 a	 sárga	 jelzéshez.	 (eddigi	
utunk	nyugodt,	kényelmes	tempó-
ban,	időnként	meg-megállva	bő	fél-
órát	vett	igénybe.)
A	 széles,	 jól	 járható	 út	 –	 immár	

a	 fennsíkon	 –	 jobbra,	 majd	 lefelé	
fordul,	 miközben	 átvág	 az	 egyre	
sűrűsödő	 cserjésen,	 amit	 főként	
galagonya-	 és	 csipkebokrok	 alkot-
nak,	itt-ott	fagyallal	körítve.	Hamar	
ismét	tiszta	terepre	érve	ezúttal	el-
hagyjuk	 a	 főcsapást	 és	 jobbra	 tar-
tunk	 egy	 kis	 domb	 felé,	 melynek	
tetején	kettős	kereszt	áll,	amit	a	fi-
gyelmesebbek	már	a	faluból	is	ész-

revehettek.	 A	 kereszt	mintegy	 há-
rom	méter	 magas,	 mögötte	 kőlap,	
a	 hegy	 egyik,	 térképen	 is	 jelölt	 ki-
látópontja.	A	 tengerszint	 felett	 300	
m	magasan	vagyunk.	Lefelé	nézve	
alattunk	 terül	el	Zsámbék,	a	Rom-
templomra	pedig	pont	szemből	lá-
tunk	rá.	Tekintetünket	feljebb	emel-
ve	szemünkkel	bejárhatjuk	az	egész	
Zsámbéki-medencét,	 északkeletre	
jól	 látszanak	 a	 Pilis	 és	 a	 Budai-
hegység	hegyei,	 tövükben	pedig	 a	
környező	települések,	Perbál	keleti	
széle,	 majd	 sorban	 Budajenő,	 Tel-
ki,	szemben	pedig	Páty.	Tőle	 jobb-
ra	 Biatorbágy,	majd	Herceghalom,	
mögötte	 Etyek	 már	 majdnem	 dél	
felé.	Ha	éppen	úgy	süt	a	nap,	meg-
csillan	 a	 filmstúdió	 üvegbúrája	 is.	
Jó	 időben	messzebb	is	elláthatunk,	
Páty-Budakeszi	 felé	 nézve	 kicsit	
balra	 jól	 kivehető	 a	 János-hegy	 és	
tetején	 a	 kilátó.	 Ha	 igazán	 sokat	
akarunk	látni,	célszerű	inkább	dél-
utáni	 időpontot	 választani,	mert	 a	
nap	ilyenkor	nem	süt	a	szemünkbe,	
ellenben	 a	 hátunk	mögül	 csodála-

Túra a Nyakason
ZSÁMBÉK FELÜLRŐL

Túravezetés a 
Nyakas-hegyen

Jó napot kívánok!
Árkos Antal va-
gyok, húsz éve 

élek Zsámbékon. 
Szeretek a kör-
nyéken túrázni, 

csavarogni, vagy 
csak leülni a „he-
gyen” és élvezni a 
kilátást, hallgatni a 

madarakat. 
Megtisztelő lenne, 
ha Önökkel is megoszthatnám ezt az élményt. 
Ha tetszik az ötlet, kérem, hívjon fel az alábbi 

telefonszámon:
06-20-921-6851

Köszönöm. 
A program időtartama 2 – 3 óra, időjárástól és 
az Önök idejétől, kedvétől :) függően. Egyéni 

kéréseket szívesen fogadok!
További részletek sok képpel:

www.zsambekimedence.hu/turavezetes.htm
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Mikor	 e	 sorokat	 írom,	már	meg-
kezdődött	 az	 advent,	 a	 várakozás	
időszaka.	 Széles	 e	 világnak	 min-
den	pontján	a	keresztények	várják,	
hogy	megszülessen	a	kis	Jézus.	Újra	
meg	 újra,	 évezredeken	 át	 ilyenkor	
várjuk	a	csodát.	Ki	így,	ki	úgy...
Sajnos	 az	 ünnep,	 az	 advent	

meg	 úgy	 általában	 minden	
elüzletiesedett,	 a	 csendes	 befelé	
fordulásból	 csillogás	 lett	 és	 néhol	
tolakodó	hangzavar	és	persze	a	fék-
telen	vásárlási	 láz	 is	kitör	 ilyenkor	
szinte	már	menetrendszerűen.	Ami	
tulajdonképpen	 nem	volna	 baj,	 ha	
mindazt,	amit	érdemesnek	tartunk	
a	megvételre,	használnánk	is,	vagy-
is	 inkább	a	hasznunkra	válna...	De	
sajnos,	 a	 sok	 éves	 tapasztalat	 sze-
rint	-	és	itt	nem	csak	a	magam	meg-
figyeléseire	hivatkozom!	-	ilyenkor	
vásároljuk	 meg	 a	 legtöbb	 haszon-
talanságot	 és	 persze	 ilyenkor	 van	
az,	 hogy	 válogatás	 nélkül	 eszünk,	
iszunk	 össze	 mindent	 csak	 azért	
mert	van,	mert	ünnep	van,	meg	kü-
lönben	 is,	 egyszer	 élünk!	 De	 pont	
azért,	 mert	 egyszer	 élünk,	 kellene	
odafigyeljünk	jobban	mindig	a	saját	
szervezetünkre	(mondjuk	a	máséra	

sem	árt),	mert	nagyon	kényes	mű-
szer	 ám	 és	 nagyon	 komoly	 követ-
kezményei	 lehetnek	 egy	 túlzások-
ból	adódó	rongálásnak.	Figyeljünk	
oda,	mit	 eszünk,	mit	 iszunk,	mert	
divatos	 valami	 még	 nem	 biztos,	
hogy	az	nekünk	jó.	Vannak	impor-
tált	finomságok,	amikre	a	szerveze-
tünk,	mivel	nem	ismeri,	nem	reagál	
túl	 jól	-	de	ez	egyénenként	változó	
lehet.	Nagy	baj	nem	lehet	belőle	ha	
tartjuk	 magunkat	 a	 nem	 is	 olyan	
régen	megfogalmazott	jó	tanácshoz	
és	csak	azt	esszük,	isszuk,	amit	déd-
nagyanyáink	is	letehettek	az	ünnepi	
asztalokra.	 (Magamból	 kiindulva,	
Árpád-apám	génjeivel	rám	nem	az	
import	finomságok	kedvelését	örö-
kítette.)	 Legalább	 Karácsonykor,	
Újévkor,	általában	az	ünnepeinken	
együnk	 finom	 magyaros	 ételeket,	
igyunk	magyar	 italokat	 :	 ez	 van	 a	
mi	génjeinkbe	kódolva	!	
Viszont	tartsuk	szem	előtt	a	mér-

tékletesség	 elvét	 most	 is	 minden-
ben:	ne	túl	sokat,	túl	erőset,	túl	zsí-
rosat,	túl	édeset,	túl	sósat	stb.	
Kerüljük	 a	 túlzásokat	 most	 is	 a	

magunk	 érdekében	 és	 ez	 még	 a	
pénztárcánknak	is	kimondottan	jót	

tesz.	Ha	picit	odafigyelünk,	ezeket	
az	 ünnepeket	 is	 szerencsésen	 nem	
„túl”,	hanem	megéljük,	ami	lássuk	
be	azért	lényegi	különbség.

Weinecker Katalin
életmód tanácsadó

Zsámbék
06-20-595-6814

www.bojtkura.hu
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tosan	 bevilágítja	 az	 egész	 Zsám-
béki-medencét.	 A	 kilátóponton	
ellehetünk	 egy	 darabig,	 ehetünk-
ihatunk-fényképezkedhetünk,	
vagy	csak	egyszerűen	leheveredhe-
tünk	a	fűbe	és	gyönyörködhetünk	a	
táj	szépségében.	Bő	félóra	után	ké-
nyelmesen	 szedelőzködhetünk	 és	
indulunk	 tovább.	 Egy	 másik	 úton	
lejövünk	a	kis	dombról,	vissza	a	fő-
csapásra,	majd	jobbra	fordulva	tíz-
percnyi	sétával	eljutunk	egy	többes	
útkereszteződéshez.	 Mehetnénk	
tovább	 a	 kiserdő	 felé	 és	 azon	 túl,	
vagy	 balra	 az	 egykori	 légvédelmi	
támaszponthoz,	de	mi	most	 jobbra	
fordulunk	és	ismét	egy	kis	dombra	
mászunk	 fel.	 Ezen	 is	 van	 kereszt,	
ez	 a	 másik	 kilátópont.	 Itt	 is	 kiné-
zelődjük	 magunkat,	 majd	 az	 elég	
meredek	 és	 göröngyös	 dombolda-
lon	 leereszkedve	 egy	 erdei	 ösvé-
nyen	lefelé	 indulunk	Főleg	nedves	
időben	 célszerű	 óvatosan	 haladni,	

a	 lejtmenet	 amúgyis	 mindig	 ma-
cerásabb.	Hamarosan	 feltűnnek	az	
első	telkek,	az	ösvény	is	járhatóbbá	
válik,	miközben	balról	elhagyjuk	a	
tanösvény	 két	 oktató	 tábláját,	 raj-
tuk	 a	 környék	 állat-	 és	 növényvi-
lágának	 ismertetésével.	 Leérünk	
a	 Rácváros	 utca	 felső	 szakaszára,	
jobboldalt	 pincékből	 kialakított	
szép	kis	házak	kísérnek.	Balra	egy	
újabb	út	vezet	 a	hegy	 felé,	majd	 a	
sajnálatosan	 elhanyagolt	 egykori	
Zsidótemető	következik,	jobbra	pe-
dig	betonkerítés,	melynek	sarkánál	
mi	is	jobbra	fordulunk	és	pár	percet	
ismét	 felfelé	 kaptatva	 elérjük	 tú-
ránk	 kiindulási	 állomását,	 a	 Rom-
templomot.	 Eddigi	 utunk	mintegy	
két	órát	vett	igénybe,	jót	sétáltunk	a	
friss	levegőn	és	rengeteget	láttunk.	
Levezetésként	 nyitvatartási	 idő-

ben	 meglátogathatjuk	 a	 templom-
kertet,	vagy	benézhetünk	a	temető-
be,	esetleg	visszakapaszkodhatunk	

a	 Mátyás	 vendéglőhöz,	 melynek	
teraszáról	 búcsúzóul	 ismét	 meg-
csodálhatjuk	 a	 Zsámbéki-medence	
páratlan	panorámáját.	
(A	 Nyakas	 ugyan	 valóban	 csak	

egy	domb,	de	elég	egyedi	éghajlata	
van.	Gyakori	 az	 erős	nyugati	 szél,	
valamiféle	 szélkabát	 szinte	 köte-
lező	 tartozék.	 Napos,	 szélcsendes	
időben	 ugyanakkor	 igen	 meleg	
tud	 lenni	 az	 árnyéknak	 jórészt	 hí-
ján	 lévő	 fennsíkon.	 Túrázhatunk	
persze	 éjszaka	 is.	 Ilyenkor	 meg-
csodálhatjuk	 a	 Zsámbéki-medence	
gazdag	 fényeit,	 szerencsés	 esetben	
az	éppen	 felkelő	 telihold	hatalmas	
vörös	 korongjával	 megtetézve.	 De	
kicsit	 beljebb	 menve	 a	 fennsíkra	
és	feltekintve	az	égre	gyönyörköd-
hetünk	 azokban	 a	 csillagokban,	
amiket	 a	 településekről	 az	 ottani	
fények	miatt	nem	láthatunk.)

Árkos Antal

Jézus sehol nem kérte, 
hogy az Ő születésnapjának tiszteletére vásárolj, vásárolj ...

Weinecker Gábor
A megbízható 

tüzifás

Ímmár 20 éve
Az Önök szolgála-

tában
Tel.: 06-20-414-

0772

Mennyiségi és mi-
nőségi garancia!
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Előző	 számunkban	már	 érintettük	
az	 Espa	 Bio	 &	 Art	 Hotelben	 zaj-
ló,	 részben	 uniós	 támogatásokból	
megvalósuló	 fejlesztéseket,	 mely-
nek	 keretén	 belül	 a	 Zsámbéki-me-
dence	 szívében	 rejlő,	 Budapesttől	
alig	 20	 percnyire	 lévő	 38	 szobás,	
négycsillagos	szálloda	egy	100	m2-
es,	többfunkciós	konferenciatechni-
kával	ellátott	konferenciateremmel	
is	 bővül.	 Az	 általánosan	 stagnáló	
gazdasági	 helyzet	 ellenére	 a	 szál-
loda	 vezetősége	 megalapozottnak	
találta	 a	 konferencia	 kapacitás	 bő-
vítését,	mivel	a	céges	rendezvények	
száma	idén	emelkedett.	Egyre	több	
multinacionális	 cég	 és	 környék-
beli	 kisvállalat	 választotta	 mee-
tingje	vagy	 tréningje	helyszínéül	a	
csendes	 helyen	 lévő,	 de	 könnyen	
megközelíthető	hotelt.	A	korábban	
említett	 bővítéssel	 lehetőség	nyílik	
azonos	 időben,	 akár	 két	 nagyobb	
csoport	 koordinálására	 is,	 növelve	
így	a	ház	más	részlegeinek	kihasz-
náltságát.	

Rugalmas hozzáállás, 
kötetlen, családias 

hangulat
A	 színvonalas	 bankett	 szolgál-
tatás	 biztosításán	 túl	 ugyanis	 a	
szálloda	 rengeteg	 csapatépítő	
lehetőséget	 kínál	 céges	 vendé-
gei	 számára.	 Legyen	 szó	 vállala-
ti	 bowling	 kupáról,	 squash	 baj-
nokságról,	 hajnalhasadásig	 tartó	
táncos	 mulatságról,	 különleges	
borvacsorákról	vagy	humorral	fű-
szerezett	vacsora	programokról,	a	
szálloda	rugalmas	hozzáállásának	
köszönhetően	 vendégei	 kötetlen,	
családias	hangulatban	kapcsolód-
hatnak	 ki	 a	 hivatalos	 napi	 prog-
ram	után.	A	pozitív	visszajelzések	
alapján	 a	 vezetőség	 –	 a	 teremka-
pacitások	 növelésén	 túl	 –	 a	 sza-
badidős	 szegmensben	 is	 fejlesz-
téseket	 kezdeményezett.	 A	 4	 db	
teniszpályából	kettőt	téliesítéttek,	
lehetőséget	biztosítva	a	vendégek	
számára	a	kedvelt	sportág	folyta-

tására	a	hidegebb	hónapokban	is.	
Az	említett	 szabadidős	 tevékeny-
ségek	 természetesen	 elérhetőek	
egyéni	érdeklődők	számára	is,	ha	
hasonló	programot	terveznek	hét-
végi	 vagy	 családi	 kikapcsolódás	
gyanánt.
Folyamatosan bővü-

lő lehetőségek
Az	 idei	 évben	 kialakult,	 prog-

ramturizmusra	 épülő	 rendez-
vényértékesítést	 a	 szálloda	 to-
vábbra	 is	 fejleszteni	 szeretné.	A	
házon	belüli	programok	színesí-
tésén	 és	 bővítésén	 túl	 az	 elmúlt	
hónapokban	 kialakított,	 illetve	
megerősített	 környékbeli	 al-
vállalkozói	 kapcsolatoknak	 kö-
szönhetően	a	jövőben	egyre	több	
külső	 programlehetőségből	 is	
válogathatnak	 majd	 az	 érdeklő-
dő	vendégek	és	cégek.	

Russói Tamás szállodaigazgató
Boza Anikó rendezvényértékesítő

Programturizmus a Zsámbéki-medence szívében
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Három éves a pátyi Henna

A	lányok	megint	megcsinálták!	Pedig	úgy	gondoltuk,	
hogy	a	tavalyi	szintet	már	nehéz	lesz	túlteljesíteni,	de	
sikerült.	Ami	tény,	sportban,	művészetben	(bármiben)	
is	 igaz,	 ha	 valaki	 nem	 fejlődik	 folyamatosan,	 akkor	
gyorsan	visszacsúszik.	Morárné	Gellért	Judit,	az	egye-
sület	 vezetője	 elmondta,	 voltak	 is	 olyan	 tagjaik,	 akik	
inkább	„visszavettek	volna”	a	lendületből,	ők	ma	már	
nem	tagok.	A	többiek	viszont	képesek	voltak	tovább-
lépni,	amit	mi,	a	 laikus,	viszont	 igen	 lelkes	közönség	
jóleső	ámulattal	és	sok-sok	tapssal	fogadtunk.	Az	eltelt	
egy	év	is	csak	rajtunk	látszott,	a	lányok-hölgyek	inkább	
mintha	 (tovább)	fiatalodtak	volna	 az	 elmúlt	 időszak-
ban.	A	remek	műsor	után	pedig	–	recesszió	ide,	költség	

csökkentés	oda	–	változatlanul	kiváló	büfé	mellett	be-
szélhettük	meg	a	 látottakat.	Kíváncsian	várjuk	a	 jövő	
évi	fejleményeket,	örömmel	számolunk	be	az	újabb	si-
kerekről.

(tudósítónktól) Fotó: Kovács István
Bécs-Budapest szupermaraton
A	 hagyományos	
B é c s - B u d a p e s t	
szupermaraton	 útvo-
nala	 idén	 is	 keresztül-
vezetett	 Zsámbékon.	
A	 futók	 és	 kerékpáro-
sok	Tatáról	indultak	és	
Budapestig	 meg	 sem	
álltak,	 érintve	 festői,	
bár	 futószemmel-láb-
bal	 időnként	 hepe-
hupás,	 gidres-gödrös	
településünket.	 A	 ver-
senyzőket	 egy	 dara-
big	 elkísérték	 a	 Zichy	
Miklós	általános	iskola	
tanulói	 is.	 Képünkön	
az	 egyik	 lelkes	 kísérőt	
láthatjuk.	

(tudósítónktól)
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Sóskúton	 meseszép	 környezetben	
közel	 hatvan	 hektáron	 helyezke-
dik	 el	 létesítményünk.	 Lovardánk	
fő	profilja	a	 lovas	oktatás	és	a	bér-
tartás.	 Lovasainkat	 a	 kezdőtől	 a	
haladó	 szintig	 fejlesztjük,	majd	 le-
hetőség	van	díjlovaglás,	díjugratás,	
terep-	és	túralovaglás	irányába	fej-
lődni.	
Az	 oktatáshoz	 rendelkezésünkre	

áll	egy	fedeles	lovarda,	egy	futószá-
razó	 csarnok,	 valamint	 négy	 sza-
badtéri	homokos	pálya.	Ezen	kívül	
mintegy	 harminc	 hektár	 területen	
helyezkedik	el	a	military	pályánk.	
A	 színvonalas	 iskolalovardai	

oktatáson	 túl	 profi	 szintre	 neves	
edzők	révén	juthatunk,	mind	a	díj-
lovaglás,	 mind	 a	 díjugratás,	 mili-
tary	irányában.
Nyaranta	 gyermektáborokat	

szervezünk,	 ahol	 mindent	 meg-
tanítunk	 a	 ló-	 és	 lószerszámápo-
lástól	az	elméleti	ismeretekig,	va-

lamint	a	 lovas	 tudást	 folyamatos,	
napi	 többszöri	 edzéssel	 fejleszt-
jük,	 mindenkinek	 az	 igényeihez	
mérten.
Színvonalas,	 boxos	 bértartási	

szolgáltatást	 nyújtunk	 lótulajdo-
nosoknak,	 kulturált	 környezetben,	
több	 füves	 és	homokos	karámmal.	
Folyamatos	 egészségügyi	 felügye-
let	 a	 lovak	 számára,	 napi	 három-
szori	etetés	minőségi	abrakkal.
Létesítményünk	50-60	fő	számára	

tud	 szállást	 biztosítani.	 Panziónk	

egy-	 vagy	 kétágyas	 szobáiban	 és	
két	családi	apartmanunkban	bizto-
sítunk	 szállást	 a	 pihenni	 vágyók-
nak.	A	szobák	két-két	fő	befogadá-
sára	alkalmasak.	Minden	szobához	
külön	fürdőszoba	tartozik,	továbbá	
biztosított	a	televízió	és	az	internet-
elérés.
Kiegészítő	lovas	programként	

huszárbemutatót,	 kocsikázást,	
télen	 lovasszánt	 is	 igénybe	 le-
het	 venni,	 hogy	 csak	 néhányat	
említsünk.	 Etyeki	 bortúrára	 is	
lehetőség	 van,	 lóháton,	 vagy	
kocsin.
Honlap	www.lovassport.hu
E-mail		recepcio@lovassport.hu	
Telefon:	
Lovas	 oktatás	 és	 bértartás	

06(30)551-31-73
Céges	 rendezvények	 és	 esküvők	

06(30)551-22-71	
Éttermi	 és	 a	 panzió	 szolgáltatá-

sok	06(30)502-54-03

Iskolalovarda Sóskúton

Ostinato Rómában
Sok	évszázaddal	Őseink	nyugat-európai	lovas	por-
tyázásai	után	november	elején	újabb	kisérletet	tettek	
hazánkfiai,	ezúttal	az	„örök”	város,	Róma	bevételé-
re.	 Igaz	 ,hogy	 e	 lovas	különítmény	mindössze	 egy	
lóból	 állt	 és	 az	 ezerháromszáz	 kilométeres	 utat	 a	
nagyszerű	„Oszi”	azaz	Ostinato,	a	négyéves	csődör	
(Ransom	O’	war	és	Oxotica	fia)	a	lószállítón	utazva	
tette	meg.	A	mindent	 eldöntő	utolsó	2000	méteren	
azonban	a	hátrafelé	nyilazásról	nem,	de	a	versenylo-
vaglásról	mindent	kiválóan	tudó	zsoké,	Kerekes	Ká-
roly	ült	a	nyergében.	Ez	az	utolsó	két	kilométer	az	
idei	GBI	Priemo	Roma	versenye	volt,	melyet	209ezer	
euró	 	összdíjazással	 rendeztek	meg	a	szervezők.	A	
futam	besorolása	GR-I.	amely	a	lóversenysport	elit-
jét	 jelenti.	A	 futamot	 	 az	Egyesült	Arab	Emírségek	
miniszterelnökének,	Al	Maktoum	sejknek	Hunter’s	
Light	 	 nevű	 lova	 nyerte	magabiztosan.	 Ostinato	 a	
mezőny	második	felében	galoppozott,	a	célegyenes-
ben	hősiesen	küzdött		a	mély	felázott	talajjal	is,	majd	
meghajolva	a	nagyobb	tudás	előtt,	ugyanakkor	jelez-
ve	kis	közép-europai	lóversenysportunk	minden	ne-
hézség	ellenére		meglévő	életrevalóságát,	a	mezőny	
végén	hetedikként	ért	célba.	Ostinato	modell	értékű	
tulajdonosi	közössége	bizonyítja	,hogy	e	csodálatos	
sport,	 amely	 történelme	 során	komoly	vagyonokat	
elfogyasztott,	 kis	 költséggel	 bárki	 számára	 elérhe-
tővé	válhat,	óriási	esztétikai,	érzelmi	és	akár	anyagi	
hasznot	is	hozva	szerelmeseinek.

Árkos Péter

Fergeteges Szilveszter 
a Sóskúti Lovas-és Élményparkban!

Szilveszteri program:
19.00 órától: A vendégek fogadása Törley pezsgővel

20.00 órától: Szilveszteri vacsora svédasztalos tálalással:
Levesek: Újházy tyúkhúsleves, Tejfölös vadragu leves

Főételek: Töltött káposzta, Harcsa Orly módra 
rizibizivel, Csülökpörkölt főtt burgonyával, Brokkoli 

csőben sütve grillezett zöldségekkel, Malacsült, hagymás 
törtburgonyával, párolt lila káposztával

Desszert: Somlói galuska
21.30 órakor: Jamina Ghawazee Tribal törzsi tánc 

bemutatója Joós Judit vezetésével
22.00-24.00 óra között: Díjugrató Szilveszteri Kupa 

24.00 órakor: Himnusz, Éjféli Törley pezsgő
A Szilveszteri Kupa díjkiosztása, pezsgő a felújított 

fedelesben, Díjkiosztás a győztest kitaláló néző részére is.
Éjfél utáni ételek: Lencsefőzelék sült virslivel, 

Debreceni páros mustárral, kenyérrel
19.00 – 24.00 óra között: folyamatos lehetőség forralt 

borral, vagy forró teával csilingelő szánkózásra, vagy ha 
nincs hó, lovas kocsizásra.

19.00 – 03.00 óra között: folyamatos élőzene (rock, 
nosztalgia, lakodalmas kívánság szerint is)

A szilveszteri vacsora, pezsgők, programok ára 11.800,- Ft/fő
Szállást korlátozott számban tudunk biztosítani 2 ágyas 

fürdőszobás szobákban: 3.400,- Ft/ágy
Asztalfoglalás: 06(23)347-580; 06(30)502-54-03

www.lovassport.hu, e-mail-cím: lovassport@lovassport.hu
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Eladó telkek Zsámbékon
Eladók, illetve bérbeadók az alábbi telkek Zsámbék belterületén befektetési, beruházási célra kedvező áron:
1. 4559 m2 az 
OMV benzin-
kút közvetlen 
szomszéd-

ságában, az 
Espa szállóval 
szemben, az 
autópályára 

vezető út men-
tén.  

2. 18658 m2 a Kontakt-Busz 
telephelyének szomszédsá-
gában, a Wavinnal szemben, 
a Pátyra vezető út mentén. 

A 2. számú telek be van 
kerítve és 24 órás őrzéssel 

rendelkezik. 
Mindkét telek kiváló megkö-
zelíthetőséggel, közvetlen 

közútkapcsolattal rendelke-
zik. A telkeken teljesen kiépí-

tett infrastruktúra található 
(víz, villany, gáz, csatorna). 

Irányár 10eFt /m2.
Érdeklődni telefonon: 06-30-9-425-298 




