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MUNKALEHETÕSÉG!
A jelentõs fuvarozói múlttal és üzletkörrel
rendelkezõ Willi Betz Hungária Kft, a né-
met Willi Betz cég magyarországi leány-
vállalata keres Mercedes kamionjaira,
nemzetközi forgalomra – Európai Unió
területe – tehergépkocsi-vezetõket az
alábbi feltételekkel:

– legalább CE kategóriás jogosítvány,
– nemzetközi fuvarozói vizsgabizonyít-

vány,
– ADR vizsgabizonyítvány,
– legalább 5 éves, adott területen szer-

zett aktív forgalmi gyakorlat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
– német vagy angol nyelvtudás elõny.

A felsoroltak minimális követelmények,
minden további képesítés a felvételnél
elõny lehet.

Jelentkezni lehet: Nagy Lajos névre cím-
zett faxon elküldött önéletrajzzal. Fax
szám: 06/23/555-184 

MUNKALEHETÕSÉG!
A Willi Betz Hungária Fuvarozó és Szállít-
mányozó Kft Páty, M1 Üzleti Parkban lé-
võ Bosch raktárába, az alábbi munkakö-
rökbe keres munkatársakat, azonnali be-
lépéssel:
Csomagoló: 2 fõ, két mûszakos – 06.00 –
23.00 – munkarendben
Feltételek:

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,

– munkába járás egyéni megoldással.
Jelentkezni lehet:

Simon Orsolya 06/23/312-978
Mûszakvezetõ helyettes: 1 fõ, két mûsza-
kos – 06.00 – 23.00 – munkarendben
Feltételek:

– középfokú német vagy angol nyelvtudás,
– raktározásban legalább 3 éves szak-

mai tapasztalat,
– munkába járás egyéni megoldással,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
Jelentkezni lehet:

Simon Orsolya 06/23/312-978

Állás
Zsámbékon új CBA

élelmiszer-
áruházunkba

felvételre keresünk csemegés,
pénztáros és hentes leendõ

kollégákat.

Érdeklõdés, jelentkezés

a 23 445-773-as telefonszámon.

Pátyon ! bárkinek! bármire!
JELZÁLOGHITELEK

– Lakásvásárási hitel akár önerõ nélkül is 
– Hitelkiváltás: ÚJ!ÚJ!ÚJ! Magán és osztrák

hitel kiváltása meglévõ hitelek átváltása ked-
vezõbb törlesztésûre

– BAR (passzív) lista nem kizáró ok a hitelfelvétel-
nél

– Szabadfelhasználású hitel: ingatlan, telek,
zártkert, tanya,egyéb fedezet

– személyi kölcsön
Teljes körû hitelügyintézés az otthonában is!

T:06-20-928-4345
Iroda: Páty, Rákóczi u. 9 (Coop áruháznál)
T: 30-963-6494, 23-343-515
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Fogytán a pénz. Fogytán a
pénz, a végsõkig kizsarolt,

adóprés alatt nyögõ gazdaság
nem hozza a "Tervet". A több
éves nyugat-európai konjunk-
tura pedig kifulladni látszik és
a már oly szívesen elfeledett
recesszió sötét árnya ismét

rávetül a fejlett országok gaz-
daságára. Menekülnek a

cégek, a fiatalok, az aktívab-
bak, a mobilabbak, pont azok,
akikre a globalizált gazdaságban az országnak legnagy-

obb szüksége lenne. Kevesebb pénz, kisebb torta. Az
éhes száj meg egyre több. A csökkenõ arányú aktív

népesség által nehezen megtermelt adóforintokra ács-
ingózók siserehada nem-hogy csökkenne, hanem egyre

csak bõvül. Nyúlkálnának a tortába, de már csak
egymás kezébõl tudják kicsavarni a kívánatos falatokat. 

Az egész ország erõforrásait dzsentrimódra felélõ
budapesti "elit" döbbenten dörzsölgeti szemét a napi

számvetéskor: a bevételek csökkennek, a költségek nõnek.
Nem képes az ország két megalomán és teljességgel

felesleges presztízsberuházást - személyes emlékmûvet, ha
úgy tetszik - finanszírozni. Valójában egyet sem. Vegyük a
négyest. Ötszázmilliárd forint hihetetlnül hatalmas összeg,

de azért próbáljuk meg szemléltetni. Ennyi pénzbõl a
békávé 25.000 - azaz huszonötezer! - darab új autóbuszt

vásárolhatna, békávé busz járhatna Zsámbék és Tök
között is. És ahogy hallom, a költségek nem állnak meg

annál a bizonyos ötszázmilliárdnál. A másik szám a
negyed. Szintén kedvenc, csak másé. Az érdekeltségi kör is
más, bár az igazán rutinos öreg rókák – és tûzközeliek –

mindkét projektben benne vannak, biztos ami ziher. 
Nem látták át a stratégák a szimbolikát. A kormányzati
negyedet a négyes metro végállomásához kellett volna

tervezni - vagy viszont.

Árkos Antal

Négy vagy negyed?

Polgármester választások
Úgy látszik, nem egyszerû dolog a Zsámbéki-me-
dence térségében sem polgármesternek lenni, sem
annak  maradni. 2008 elsõ negyedében három tele-
pülésen is idõközi polgármester választás lesz:

Törökbálint - január 20. 
(a testület feloszlatta magát, Keller László eddigi

polgármester újra indul a tisztségért)
Etyek - február 3. 
(Nádpor Ármin polgármester lemondott)
Mány - március 9. 
(Dr. Vadas Imre polgármester lemondott)
Lapzártakor érkezett: 

A törökbálinti választás nem hivatalos végered-
ménye: Turai István 2953 szavazat, Keller László
2226 szavazat.

Hogyan adjunk kevesebb

pénzbõl többet  a munkavál-

lalónak?

Hogyan vegyünk ki vállalkozá-

sunkból legjobb feltételek mel-

lett legális jövedelmet?

A megoldás:

CAFETERIA
(BÉREN KÍVÜLI

JUTTATÁSOK RENDSZERE)
CSAK ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT

PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOKAT AJÁNLUNK!
T: 06 20 572-6159
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Advent a magtárban
A “Négy gyertya - Négy település”
rendezvénysorozat budajenõi hét-
végéjét Budai István polgármester
Horváth Mária festõmûvész, vala-
mint az óvodások és iskolások ad-
venti alkotásainak ajánlásával nyi-
totta meg. A naív gyermeklélek és
a szakavatott mûvész kéznyoma a
vakolatlan kõfelületen a szigorú, és
mégis üdvözítõ állapotot idézte,
ahogy a kis Jézus megszületett.

Az ADVENT hangulatát emelõ,
élõ anyaggal díszítõ virágkötészet
mûhelytitkaiba Szabó János virág-
kötõ mester avatta be a látogató-
kat. Felemelõ volt látni a színes,
fantáziadús virágkompozíciók
egymás utáni születését. Elõadó-
mûvészek színes kavalkádja is szó-
rakoztatta a kis- és nagyérdemût.
A Ládafia bábszínház bemutatójára
a nézõtér megtelt. A magával raga-
dó lendületes elõadást a gyermekek

izgalmukban apró rikkantásokkal
és bekiabálásokkal tarkították. Hát
igen, egy igazi bábszínház már
csak ilyen…..

A nap csúcspontjának számító
programra - Gábor atya ünnepi
gyertyagyújtására - a Magtár zsú-
folásig megtelt. A plébános úr a
tiszta, valódi értékek felismerésére
hívó példabeszéde csendes elmélke-
désre késztette a hallgatóságot. Az
Öröm gyertyájának meggyújtása
átszellemült hangulattal töltötte be
az ódon mûemlék évszázados fala-
it. 

A mûsor további élmény-dús
perceket kínált. A népies hangula-
tot képviselõ dal- és verselõadókat
a hitvilágot megelevenítõ gyermek
Szkóla és a Telki Nõikar ünnepi
egyvelege, musical részletek és vé-
gül Dr. Jazz "Visszafogottan" címû
elõadása követte. 

Egy rendezvény sikerének záloga
lehet a program, a szervezettség, a
lendületesség, de ez alkalommal so-
kak véleménye szerint ez a hely
szelleme volt. A Budajenõi mûemlék
Magtár éppen rusztikus állapotá-
nak köszönhetõen nyújtott otthont
az ünnepi várakozáshoz. A gyer-
tyafényes esti hangulat már szinte
tökéletes volt amikor, ….Budajenõre
csendesen elkezdett hullani a hó.

Oláh István 
önkormányzati képviselõ, Budajenõ

Kereskedelmi- és irodakomplexum
épül Budaörs üzleti negyedének
közepén, közvetlenül az autópá-
lyák szomszédságában. A mintegy
50 millió eurós beruházással
2009-ig megvalósuló Solaris City-
ben üzletek, szolgáltatóegységek és
„A“ kategóriás irodák kapnak he-
lyet 50.000 négyzetméteren.
A Solaris City és a késõbb megva-

lósuló Solaris Park irodái az ország
egyik legnagyobb szabású ingat-
lan-beruházásához illeszkednek: a
Solaris City-t 2008 elsõ negyed-
ében kezdik építeni egy összesen 17
hektárra kiterjedõ beruházás része-
ként. A tervek szerint kereskedelmi
célú épületek mellett az elkövetke-
zõ években szabadidõ- és sportköz-
pont, több hektáros park tóval, va-
lamint 400 lakásos lakópark léte-
sül. A Solaris City közvetlen szom-
szédságában a városi uszoda és
sportközpont építése elkezdõdött
az óriás beruházás részeként, a
10.000 négyzetméteres épületet
szerkezete már látható az M1/M7
közös szakaszáról. 

A 2009-ben megnyíló Solaris City
fõ vonzerejét az M1-M7-es autópá-

lyák közvetlen
közelsége adja:
az ide települõ
cégek és üzletek
az autópályán és
az ahhoz kap-
csolódó szerviz-
úton kiválóan
megközelíthetõk
lesznek, és ami
legalább ennyire
fontos, jól látha-
tóvá is válnak az
ország legna-
gyobb forgalmú
kereskedelmi ne-
g y e d é b e n .
Solaris City üz-
leteinek elsõdle-
ges célközönsé-
gét Budaörs la-
kói adják: egy
nemrégiben ké-
szített piackuta-
tás szerint a
megkérdeze t t
budaörsiek több
mint 70 százalé-
ka látogatná a
Solaris City-t. 

Születõben Budaörs új központja

Az EnterNetnél a

korlátlan ADSL valóban

korlátlan hozzáférést jelent - még

150 GB havi forgalom felett is!

A forgalmi díjas csomagok esetében

pedig az alacsony havidíjakra

törekedtünk - hogy nálunk mindenki

megtalálja a számítását. Ha ezt kom-

binálod a Csatlakoztasd magad!

akciónkkal, akkor ennél már igazán

nehéz lesz jobb ajánlatot találnod a

piacon.

Tel.: (1) 888-2001 www.enternet.hu
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Spanyol kapcsolat
Mire gondolunk, ha azt halljuk:
Spanyolország? Többségünknek
valószínûleg, a mediterrán nya-
ralóhelyek és a narancsligetek
jutnak eszébe.

Amirõl a magyar ember való-
színûleg nem sokat tud, az az el-
múlt tíz évben bekövetkezett ha-
talmas gazdasági fejlõdés. Évekkel
ezelõtt Spanyolország Európa el-
maradott, szegény országa volt,
de ez ma már a múlt.

Ez a fellendülés azért követke-
zett be, mert felismerték, hogy az
ipari fejlesztés és a közterhek ala-
csonyan tartása a gazdaság mo-
torja. Az ország mostanra az
Unió egyik legdinamikusabban
fejlõdõ, gazdaságilag egyik legerõ-
sebb tagállama lett. 

Páty település is ilyen dinamikus
fejlõdési útra kíván lépni. Falunk
határában a kijelölt iparterületeken
a spanyol  fejlesztõ több mint száz
hektár területet vásárolt meg a
földtulajdonosoktól. Ez a cég Spa-
nyolország második legnagyobb
ingatlan- és iparfejlesztõ vállalko-
zása.  

Pátyon hasonló fejlesztéseket va-
lósítanak meg a közeli jövõ-
ben,mint Spanyolországban.

Koncepciójuk lényege, hogy in-
tenzív gazdaságfejlesztést hajtanak
végre. Rövid idõn belül felépítik az
ipari területet, és betelepítik vállal-
kozásokkal. Az így kialakuló ipari
park több funkciós lesz. Nem csak
egy vagy két multinacionális cég
fog mûködni.  Elképzeléseink sze-
rint az ipari park logisztikai bázis-
ból, technológiai fejlesztési park-
ból, kis és középvállalkozásoknak
helyet adó épületekbõl áll majd.
Lesz még szálloda, és benzinkút is
a területen. 

A fejlesztõ meghívására a képvi-
selõ-testület egy csoportja Bognár
András pátyi polgármester vezeté-
sével Spanyolországban a helyszí-
nen tekintette meg a nálunk is vár-
ható beruházásokat.  

Spanyolországon belül Valenciá-
ban, és Madridban jártunk. A fõ
fejlesztõnek, a Sedesa-nak, Valen-
ciában van a központja, és a fõbb
iparfejlesztései. Két napon át, eze-
ken keresztül mutatták be elkép-

zeléseiket. Ilyen technológiai fej-
lettségrõl, és hatékonyságról, itt a
mi környékünkön nem hallot-
tunk, és nem is álmodtunk még.
A tapasztalat rendkívül meggyõzõ
volt. Ezután küldöttségünk Mad-
ridban részt vett  egy gazdasági
konferencián, ahol a magyar kor-
mány is képviseltette magát két
miniszterével. A rendezvény célja
a magyar-spanyol gazdasági és
kulturális kapcsolatok fejlesztése
volt. Az itt megjelent magyar po-
litikusok megerõsítettek bennün-
ket abban, hogy településeink a
fejlesztések területén csak a ma-
guk erejére számíthatnak. 

Az biztos, hogy a pénz és a be-
fektetõ magától nem talál Pátyra.
Dolgozni kell érte, és menni utána.
Itt kell megemlíteni az IPP Kft. és
Mervó József munkáját, akik létre-
hozták ezt a kapcsolatot.

Településünk felemelkedésében ez
jelentõs lépés. A jelenlegi képvise-
lõ-testület eltökélt ennek a prog-
ramnak a megvalósítása mellett.

Porkoláb József
önkormányzati képviselõ, Páty

A 2000. évi alapkõletételt és hét
esztendõnyi elõkészítést követõen
2007. október 24-én végre meg-
kezdõdhetett a Pátyi Szent Imre
Templom, Plébánia és Közösségi
Ház építése. 

A hét évnyi kemény munka
(tervpályázatok, egyeztetések, en-
gedélyeztetés, pénzgyûjtés, ingat-
lan értékesítés) igazi próbát jelen-
tett közösségünknek, de végül ép-
pen a legmegfelelõbb idõben, Szent
Imre évében kezdhettünk hozzá az
építkezéshez. 

Az építkezés elõtörténete, vala-
mint a 2008. április 30-ig megva-
lósítandó elsõ építési ütem lát-
ványtervei megtekinthetõk honla-
punkon, melynek címe
www.ude.hu. Ubi Deus Est, azaz
"Ahol az Isten". 

Az elsõ kapavágás alkalmából -
Páty polgármesterének, az ön-
kormányzati képviselõtestület

több tagjának és egyházközsé-
günk számos családjának jelen-
létében - Harkai Gábor plébános
atya és Varga János atya áldották
meg az építkezést és az építési te-
rületet. Ezt követõen Gábor atya
és Bognár András polgármester
közösen végezték el az elsõ kapa-
vágást az új templom alapkövé-
nél. Egyházközségünk nyugal-
mazott plébánosa, Zsolnay Béla
atya, aki október 18-án ünnepel-
te gyémántmiséjét, súlyos beteg-
sége miatt nem tudott jelen lenni
a ceremónián.

Az elsõ ütem költsége 130 millió
forint és ebbõl megvalósul majd a
teljes vasbeton vázszerkezet a ha-
rangtorony és a kerítés nélkül. Saj-
nos a teljes összeg még nem áll
rendelkezésünkre - 15 millió forint
hiányzik, így minden jó szívvel
adott támogatást hálával foga-
dunk. Szent Imre évében különös

jelentõsége van az építkezés meg-
kezdésének.

Kérjük, hogy nagylelkû adomá-
nyaikat a Pátyi Római Katolikus
Egyházközség 11103303 -
19835972 - 36000001 számú
vagy a Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány 64500027
- 13400022 számú számlájára le-
gyenek szívesek utalni. Befizetés-
hez csekk igényelhetõ a 06-30-
9914121-es telefonon vagy a
titkar@ude.hu e-mail címen.

Töretlenül valljuk, hogy templo-
mot Istennek csakis közösség épít-
het, ezért minden szentmisén és
közösségi alkalommal elimádkoz-
zuk:

„Urunk, kérünk, adj tehetséget,
lelki és testi erõt, hogy közössé-
günket és templomunkat a Te di-
csõségedre felépíthessük.“

Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dr. Kõvágó István jegyzõ

Pátyi Római
Katolikus Egyházközség

Megkezdõdött a pátyi templom építése



6

Zsámbéki-medence 2008/01KULTÚRA

Az elsõ istentisztelet
A Zsámbéki Református Missziói
Egyházközség számára nevezetes
nap 2007. december 16. Ezen a va-
sárnapon 9.00 órai kezdettel került
sor az elsõ a hálaadó istentiszteletre.

Az Úrnak szép, új házában talán
háromszázan is lehettünk, az egy-
házközség tagjai, katolikusok és
más településekrõl érkezõ, közösen
örülni akaró hívõk. E napon igét
hirdetett Nt. Fónagy Miklós esperes
és Matyó Lajos helybéli tiszteletes,
akinek – elõdeivel egyetemben – el-
évülhetetlen érdeme e templom fel-
építése, mindazokkal együtt, akik
segítettek ebben  és adományaikkal
támogatták a nehéz vállalkozást.

Az elsõ istentisztelet még nem
jelenti azt, hogy  a munka befejez-
tetett, lesz még itt tennivaló bõven. 

A régi imaház lebontását követõ-
en a katolikus egyház, a Premontrei
rend nyújtott segítõ kezet és biztosí-
tott helyiséget a református gyüle-
kezetnek az istentiszteletek megtar-
tásához. Én ezt példamutató
együttmûködésként kezelem.

Régi óhaj öltött testet ezen a szent
napon. A múlt század utolsó évei-
ben született az elhatározás: temp-
lomot kell építeni! Tudták, hogy eh-
hez az anyagi fedezetet nem lesz
egyszerû elõteremteni. A szándék
megszületésével egy idõben alapít-
ványt hoztak létre és kérték a gyü-
lekezet tagjainak és másoknak az
anyagi támogatását. Az adakozás

azonnal beindult. Ki pénzzel, ki épí-
tõanyaggal, ki pedig munkaerejével
járult hozzá a kitûzött cél megva-
lósításához. Az ilyenkor nélkülöz-
hetetlen egyéb forrásokra (hitel, pá-
lyázati pénz, önkormányzati tá-
mogatás) is szükség volt. Adódott. 

A szent elhatározást, az igyeke-
zetet siker koronázta.

Koronázza hasonló siker a pátyi
reformátusok és katolikusok igye-
kezetét is. Épüljön fel itt is a kato-
likus templom valamint a refor-
mátus parókia és gyülekezeti ház e
történelmi egyházakhoz tartozó
hívek,   és mindannyiunk örömére.

A kiállításról

Kalmár Pál, Zsámbékon élõ festõ és
üvegmûvész december közepén
(14-15-16-án) kiállította festmé-
nyeit, üvegképeit és üvegbõl ké-
szült kisplasztikáit a medence egyik
szépen fejlõdõ településén, Telkin a
Báder Magyar Házban. A kiállítást
Bencsik András a Magyar Demok-
rata fõszerkesztõje nyitotta meg,
amelyen én is jelen voltam és

örömmel hallgattam Ferencz Éva
elõadómûvész karácsonyi hangula-
tú mûsorát és a magyar népzenét a
kitûnõ, Orsa népzenei együttes elõ-
adásában. Tanúja lehettem Zsám-
bék kulturális kisugárzásának.

Valaha, egy zsámbéki kiállításon
az azt megnyitó mûvészettörténész
– igazat beszélve – azt monda,
hogy annak, aki a képzõmûvészet
egyetlen ágát sem mûveli, nem sok
erkölcsi alapja van ahhoz, hogy a
bemutatott alkotásokról „szakmai“
hozzáértést mímelve  nyilatkozzon.
Ilyesmire itt sem került sor. 

A  laikus mûélvezõt ért hatások-
ról természetesen mindenki nyilat-
kozhat, még a kiállítás megnyitá-
sára felkért, a szakmai körön kívül
álló személy is.  Ami engem illet az-
óta – az igaz beszéd óta –  még ezt
is csak óvatosan engedem meg ma-
gamnak. Hogy mit tesz lehetõvé
számomra jelen esetben ez az óva-
tosság, hiszen itt a véleményemmel
már kilépek a nagyobb nyilvános-
ság elé? Talán ennyit: Az itt látottak
közül ez „A kedvencem“, ezt pedig
„Szívesen látnám a szobám falán“.
Arról, hogy három szobás laká-
sunk falfelületét  szívesen tele rak-
nám mûvész barátom képeivel, en-
nek miértjérõl, az itt bemutatott
két alkotás után talán nem is kell
részletekbe bocsátkoznom, meg
nem is lenne értelme, hiszen nem
vagyok képzõmûvész.

Domokos Kázmér 

Örülnék, ha azt is tudnád - vágtam
szavába illetlenül - hogy nem az
elsõ ilyen felkérés érkezett hozzám.
Az összes korábbi önkormányzati
választásnál akadt mindig valaki,
aki bedobta a nevem, és kezdtek
ösztönözni, hogy induljak el, pár-
tok támogatásával polgármesterje-
löltként a magát függetlennek fel-
tüntetõ jelölttel szemben. Ezt nem
vállaltam, de a képviselõségért,
mint az egyik nemzeti elkötelezett-
ségû párt akkori elnöke - csupán
tisztességbõl - mindig jelöltettem
magam. Ilyenkor jólesõ érzéssel
vettem tudomásul, hogy egyik
alakalommal sem sikerült elérnem

a testületi tagsághoz szükséges
szavazatszámot. .Most, az x-edik
választáson is ebben bízom.

Nem láthatsz a jövõbe. Ha sokat
kísérletezel elõbb utóbb testületi
tag lesz belõled, szólt némi gond-
terheltséggel az arcán. Nem hálás
feladat, ezt nyugodt szívvel állít-
hatom. Rosszak, nagyon rosszak a
tapasztalataim.

Ha jól vettem a lapot, mint ha er-
rõl szeretnél beszámolni. Vágj a
közepébe!

Az elõzõ ciklusban, Zsörtölõdén,
ahol most is lakom, családostól,
Lokálpatrióta Kört alakítottunk.
Nem pártoskodtunk. Majd mi, tár-

sadalmi szervezõdésként megvált-
juk a világot, gondoltuk, ahányan
voltunk. Kemény választási csatá-
rozások közepette nyertünk A kö-
zel négyezres szavazó fura ered-
ményt tett le az asztalra. A polgár-
mesterjelöltek közül a két esélyes
egyenlõ szavazatot ért el, s a vá-
lasztásnak ezt a részét hat hónapon
belül meg kellett ismételni. A Kör,
ha csak két szavazati többlettel is,
polgármestert adott a falunak, nem
a nadrágosok közül választva.

Kezd izgalmas lenni, bár a rejtje-
lezés könnyen megfejthetõ. De mi
történt a Kör képviselõjelöltjeivel,
mert mint köztudott, nyerni több-
féle módon is lehet.

(Folytatjuk)

Zsörtölõdén történt – 2. rész
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Zum Neujahrsempfang hatte der
Bürgermeister von Páty, Herr Dr.
Bognár András eine Delegation aus
der Deutschen Partnergemeinde
Kirchheim bei München eingeladen.
Wie immer sind wir gerne diesem
Aufruf gefolgt und haben bei unseren
Ungarischen Freunden wieder ein
wunderschönes Wochenende mit vie-
len Aktivitäten genießen dürfen. Der
Empfang wurde begleitet durch ein
erstklassiges Zigeunerensemble mit
virtuoser Instrumentenführung.
Man hätte Stunden weiter zuhören
können. Bei gutem neuen Wein und
einem schmackhaften Büffet hatten
wir viel Zeit uns mit den vielen
Freunden und Bekannten ausführlich
zu unterhalten und um unsere
gemeinsamen Unternehmungen im

Jahr 2008 zu besprechen. Als kleines
Geschenk hatten wir einen
Finanzzuschuß aus Mitteln der EU
für Städtepartnerschaften in Höhe
von ca. 1.300,-- Euro mitgebracht.

Natürlich haben wir uns inter-
essiert die neuen Bauvorhaben in
Páty angesehen. Die Kirche, deren
Fundament gerade entsteht und
das Haus für betreutes Wohnen in
dem wir diesmal stolz die ersten
Gäste sein durften.

Der nächste Höhepunkt war am
Samstag die Silvesterfeier des
Seniorenclubs mit Tanz und
Tombola. Jung und Alt feierten mit
uns bis in die frühen.

Morgenstunden. Wir durften
auch hier wieder viele Kostproben
der Heimischen

Küche versuchen und bekamen
von der Clubleiterin noch einen
guten Schnaps mit auf die Reise.

Überglücklich war ich als
Liebhaber von Oldtimerfahrzeugen
über das Geschenk eines gut erhal-
tenen Mopeds der Marke Simson
aus den sechziger Jahren das bis
zum Dorffest in Kirchheim im Juli
2008 wieder fahren soll. Ungarn,
insbesondere Páty und Umgebung
ist für uns bei jedem Besuch ein
Jungbrunnen von dem wir gut bis
zur nächsten Reise zehren können.

Wir bedanken uns wieder einmal
recht herzlich bei allen Freunden,
Gastgebern und Bürgern!

Günter Schwindl
3. Bürgermeister/Kirchheim bei

München

Az évnyitó fogadásra Dr. Bognár
András pátyi polgármester meg-
hívta Kirchheim német partnertele-
pülés (München mellett) küldöttsé-
gét is. Mint mindig, szívesen tet-
tünk ezúttal is eleget a meghívás-
nak és magyar barátaink körében
ismételten egy gazdag, élménydús
hétvégében lehetett részünk. A fo-
gadáson a zenét egy elsõ osztályú
cigányzenekar szolgáltatta, virtu-
óz hangszerkezeléssel. Órákig el-
hallgattuk volna. Jó idei bor és íz-
letes vacsora mellett volt idõnk,
hogy sok barátunkkal és ismerõ-
sünkkel beszélgethessünk, megbe-
szélhessük a 2008-ban elõttünk ál-

ló közös feladatokat. Szerény aján-
dékként átadtunk 1322 Eurót,
mint EU támogatást a partnerkap-
csolathoz. 

Természetesen nagyon érdekeltek
bennünket az új pátyi építkezések.
A templom, melynek már áll az
alapja és az idõsotthon, melynek
vendégszobáiban az elsõ büszke
vendégek lehettünk. A következõ
kiemelkedõ esemény a nyugdíjas-
klub által rendezett évnyitó mulat-
ság volt, tánccal és tombolával.
Idõs és fiatal egyaránt velünk mu-
latott hajnalig. Itt ismét kipróbál-
hattuk a helyi konyha ízeit, a

klubvezetõtõl pedig jóféle pálinkát
kaptunk az útravalónak.

Mint a veterán jármûvek nagy
szerelmese, nagyon boldog voltam,
mikor megtudtam, hogy kapok
ajándékba egy jó állapotú Simson
mopedet a hatvanas évekbõl, amit
a júliusi kirchheimi faluünnep idõ-
pontjáig teljesen fel fognak újítani.
Magyarország, különösen pedig
Páty és környéke minden látoga-
táskor új életerõvel tölt fel bennün-
ket, amibõl a következõ utazásig
meríthetünk. 

Ezúton is köszönünk mindent va-
lamennyi barátunknak, vendéglá-
tónknak és a település polgárainak. 

Günter Schwindl alpolgármester
Kirchheim bei München

Jahresempfang in Páty

Évnyitó fogadás Pátyon
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SALZBÖDEN (mo). In der Kirche
der Pfarrgemeinde "St. Johannes
der Täufer" auf der Röderheide in
Lollar-Salzböden wurde rechts des
Eingangs eine Art Zsambeker
Heimatstube eingerichtet. Der
Raum dient zur Aufnahme von
Zsámbéker/Schambeker Kulturgut
aus der ungarischen Heimat der
vertriebenen Deutschen. Zu sehen
sind Trachten, Hausrat, Schrifttum
und manch anderes, alles Dinge,
die nur in geringem Umfang nach
Deutschland mitgenommen wer-
den durften. Die Gegenstände, ähn-
liche sind auch in der Heimatstube
in Wißmar zu sehen, sollen kom-
menden Generationen, die die alte
Heimat nicht mehr kennen, und
allen anderen Interessierten einen
Eindruck in Kultur und Brauchtum
der Ungarndeutschen geben. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
den 3645 Personen aus Zsámbék in
der Bundesrepublik namentlich
erfasst. Es fanden etliche Vertrie-
bene in der Siedlung Röderheide
eine neue Heimat. Der Ort Zsám-
bék im Ofener Bergland wurde wie
viele weitere Orte und Städte
Anfang des 18. Jahrhun-derts mit
Deutschen besiedelt. Traditions-
bewusst wurden in der neuen
Heimat Ungarn Sprache, Sitten
und Trachten weiter gepflegt und
fortentwickelt. Dieser Tradition
fühlen sich vor allem die älteren
ehemaligen Bewohner von Zsám-
bék in besonderer Weise ver-
pflichtet.

Die Kirchengemeinde "St. Jo-
hannes der Täufer" auf der
Röderheide, zum Bistum Lim-
burg/Lahn gehörig, ist seit 1.

Oktober 1963 selbstständig und
umfasst die Lollarer-Stadtteile
Odenhausen und Salzböden. Hier
wohnen heute rund 550 Ka-
tholiken. Mit dem Bau der Kirche
wurde im Mai 1960 begonnen.
Es wurde ein zentraler Ort zwis-
chen den Lollarer Stadtteilen
gewählt, die seinerzeit selbst-
ständigen Gemeinden waren und
zum Altkreis Wetzlar gehörten.
Die Einweihung erfolgte am 22.
Oktober 1961. Sie wurde dem
heiligen Johannes dem Täufer
geweiht, da 80 Prozent der
infolge von Krieg und Vertrei-
bung nach Odenhausen/Salz-
böden gekommenen Katholiken
aus Zsámbék bei Budapest
stammten und St. Johannes der
Täufer auch Schutz-patron der
dortigen Kirche war.

A Keresztelõ Szent János egyház-
községnek a lollar-salzbödeni
Röderheidében található templomá-
nak bejáratától jobbra zsámbéki
emlékszobát ("tájszobát") rendeztek
be. A helyiség arra szolgál, hogy
helyt adjon az elûzött németek ma-
gyar hazájából származó zsámbéki
kulturális értékeknek. Népviseletek,
bútorok, írásmûvek és sok más
egyéb látható itt, mindazon dolgok,
amikbõl csak keveset volt szabad
Németországba magukkal hozni-
uk. A tárgyak, melyekhez hasonló-
ak a wissmari emlékszobában is
láthatók, betekintést nyújtanak a
magyarországi németek kultúrájá-
ba és szokásaiba az óhazát nem is-
merõ ifjabb generációknak és vala-
mennyi érdeklõdõnek.

A második világháborút követõen
3645 Zsámbékról származó sze-
mélyt tartottak nyilván név szerint
Németországban. A kitelepítettek
közül néhányan Röderheide telepü-
lésen találtak új hazát. 

A budai hegyvidék körzetében ta-
lálható Zsámbékot - mint sok más
helységet és várost is - a 18. század-

ban németekkel telepítették be. Õk
az új magyar hazában is megõrizték
hagyományaikat, óvták és fejlesz-
tették nyelvüket,  öltözködésüket és
életmódjukat. Ennek a hagyomány-
nak az ápolását mindenekelõtt az
idõsebb egykori zsámbéki lakosok
érzik fontos kötelességüknek 

A Keresztelõ Szent János röder-
heidei egyházközség - mely a
Limburg/Lahm püspökséghez tar-
tozik - 1963. október 1-je óta önál-
ló, hozzá tartoznak Lollar város
Odenhausen és Salzböden nevû ré-
szei. Itt közel 550 katolikus lakik. A
templom építését 1960-ban kezdték
el. Központi helyet választottak a
lollari városrészek között, melyek
akkor még önálló települések vol-
tak és az egykori wetzlari körzet-
hez tartoztak. A templomot 1961.
október 22-ikén Keresztelõ Szent
Jánosnak szentelték, mivel a hábo-
rú és a kitelepítés miatt Odenhau-
senbe és Salzbödenbe érkezett kato-
likusok 80%-a a Budapest melletti
Zsámbékról származott, az ottani
templom védõszentje pedig Keresz-
telõ Szent János volt.

Partnerkapcsolati felhívás
Régi barátunk, Gerhard Schmidt
wettenbergi polgármester ajánlá-
sával keresett meg bennünket
Matthias Klose úr, a szintén Hessen
tartománybeli Fernwald polgár-
mestere.. Fernwald 7000 lakosú
kisváros, Frankfurttól ca. 60 km-
re északra, Giessen egyetemi város-
tól pedig néhány km-re keletre fek-
szik. A település polgármestere -
megismervén a Zsámbék-Tök-
Wettenberg együttmûködés régóta
sikeres történetét - partnertelepü-
lést keres térségünkben vagy an-
nak környékén. Bõvebb informáci-
ókat honlapunk német oldalán
(www.zsambekimedence.hu/
indexnemet.html) találnak. 

Ha valamely települési vezetõ,
vagy az ügyben eljárni képes ál-
lampolgár figyelmét felkeltené
felhívásunk, kérem, keressenek
meg az alábbi telefonszámon. 

Árkos Antal 20-921-6851

Blick nach Ungarn auf der Röderheide 
Kleine Schambeker Heimatstube erinnert an Vertreibung

Pillantás Magyarországra Röderheidébõl
Emlékszoba a zsámbéki kitelepítésrõl
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A papírmentes iroda néhány éve
annyit emlegetett rózsaszínû lázál-
ma – most már nyugodtan ki-
mondhatjuk – megbukott. Nem-
hogy csökkenne a kinyomtatott bi-
zonylatok, levelek és egyéb olvasni-
valók mennyisége, hanem napról-
napra növekszik. Különösen igaz ez
egy túlhizlalt bürokráciával meg-
vert országban. Ráadásul az is kide-
rült, hogy - korszerû monitorok
ide vagy oda - néhány év képer-
nyõrõl olvasás többet rongálja a
szemünket, mint több évtizednyi
„könyvmolykodás“. Vagyis nyom-
tatni hasznos, célszerû, kényelmes,
sokszor pedig muszáj. Csak az nem
mindegy, hogy mennyiért.

A nyomtatógyártók üzletpoliti-
káját évek óta az alábbi szemlélet
határozza meg: vegyél olcsó
nyomtatót, mi majd a kellékanya-
gok árán behozzuk rajtad az elma-
radt hasznot. Nem véletlen, hogy
szó szerint szinte tûzzel-vassal
harcolnak a kellékanyagok
utángyártói és újratöltõi ellen, jo-
gi, mûszaki és marketingeszkö-
zökkel egyaránt. Ez a harc talán a
tintasugaras nyomtatók piacán a
legélesebb, hiszen itt fordul elõ,
hogy egy eredeti gyári patron ára -
fõleg az olcsóbb nyomtató kategó-
riában - közelíti, vagy akár meg is
haladja a nyomtató beszerzési árát. 

Vannak azonban olyan nyomta-
tási feladatok, amiket jóval olcsób-
ban is megoldhatunk. Amíg a tinta-

sugaras nyomtatók egy lapra jutó
festékköltsége 5-10 Ft között mozog
(fekete-fehér, átlagos szöveget tar-
talmazó nyomtatás esetén), addig ez
az érték a régóta ismert tûs (más né-
ven mátrix-) nyomtatóknál 1 Ft
alatt van! (lézernyomtatóknál 2-5
Ft-ról beszélhetünk, de itt a nyom-
tató beszerzési ára magasabb). A
mátrixnyomtatóknál egyértelmûen
a gazdaságos nyomtató - olcsó kel-
lékanyag összefüggés igaz, különö-
sen akkor, ha beérjük jó állapotú,
felújított, használt, ugyanakkor ga-
ranciális készülék megvásárlásával. 

Vannak persze fenntartások a
mátrixnyomtatókkal szemben. Le-
hetnének halkabbak. Részben igaz,
bár vannak kimondottan csendes
üzemû típusok is. Nem túl gyor-
sak. Minden bizonnyal, noha a tin-
tásokkal sok esetben felveszik a ver-
senyt. Ugyanakkor nem kell kivár-
nunk a másfajta nyomtatókkal
együtt járó idegõrlõ nekikészülõdé-
si, felmelegedési vagy fejtisztítási fá-
zist, a parancs vételekor a mátrix-
nyomtató azonnal dolgozni kezd. A
nagyobb mátrixnyomtatók pedig
nyomják azért tempósan. Talán az
íráskép nem olyan szép, bár a kor-
szerû 24 tûs nyomtatók igazán
igyekeznek ebben a tekintetben is. 

Viszont képesek egy ötszáz fo-
rintos szalaggal hónapokig robo-
tolni, hiba esetén nem kenik össze
festékkel az egész környéket, nem
gyûrik be a papírt a legfurmányo-
sabb módon, nem kell hozzájuk ra-
vasz és komplikált kezelõprogra-
mokat feltelepíten, mindenfajta
géppel és operációs rendszerrel

zokszó nélkül együttmûködnek,
robosztusak és szinte elnyûhetetle-
nek. Nem állnak le „kifogyott a
tinta“ felirattal, vagy ledjeikkel za-
vartan pislogva, miközben az ügy-
fél ott áll több ezer forinttal a kezé-
ben és sietne tovább; „egy utolsó“
számlát még a legkopottabb sza-
laggal is ki lehet nyomtatni. 

Ott, ahol hosszú listákat kell ké-
szíteni, sokszor több példányban,
vagy naponta sok-sok bizonylatot
megírni, a tûs technológiának má-
ig nincs párja. A mátrixnyomtató
a fenti okokból reneszánszát éli.
Önnek van már?

Bõvebb információ: 
www.matrixnyomtato.hu

Árkos Antal
okl. villamosmérnök

20-921-6851

Lapköltség szinte papíráron

Nyomtassunk olcsón!

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 fõszerkesztõ; Kulturális
rovatvezetõ: Domokos Kázmér; Fotó:

Árkos Antal; Hirdetésfelvétel a
szerkesztõségben; Welt Werbung Spiegel
Nyomda, Felelõs vezetõ: dr. Unger Lõrinc;

Terjesztés postai úton, illetve
személyesen; © Copyright Zsámbéki-

medence Regionális Hírmagazin; A lapban
megjelent írásokkal, fényképekkel

kapcsolatban; minden jog fenntartva!

A nehezedõ gazdasági helyzet a Zsámbéki-medence kis- és középvállalkozásait
is egyre inkább költségérzékennyé teszi. Fõszerkesztõnk mint gyakorló infor-

matikus a nyomtatási költségek csökkentéséhez kíván némi segítséget nyújtani.

Felújított Kyocera 680 lézer-
nyomtató jó állapotban garanci-
ával olcsón eladó. 600 dpi, 8
lap/perc, 4 MB memória, lap-
költség 2 Ft körül. Toner ca. fé-
lig. 
Ára 8.000 Ft. 
Tel.: 20-921-6851 (Zsámbék)

Köszönetnyilvánítás
A Létminimum Alatt Élõk Zsám-
béki Szervezete ezúton mond kö-
szönetet mindazoknak, akik
2007 során segítették, támogat-
ták munkánkat. Adományaikat,
felajánlásaikat továbbra is várjuk
a 23-314-506 és a 20-235-7235
telefonszámokon.

Bojtos Jenõ elnök
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A környékbeli éttermeket bemuta-
tó sorozatunk újabb állomásaként
ezúttal egy nemrég megnyílt
zsámbéki pizzériát látogattunk
meg. A Hegyalja u. 1. alatt (vagy
ahogy sokan ismerik: a régi diszkó
helyén) található Fortezza Pizzéria
nevéhez méltón erõdítményszerû
épületben fogad bennünket. (az
udvaron kényelmes parkoló) Be-
lépve tágas, mégis barátságos he-
lyiségben találjuk magunkat. A be-
rendezést a kor egészséges divatjá-
nak megfelelõen a természetes
anyagok uralják, keményfa és ko-

vácsoltvas, tégla- és kõberakások.
Balra hagyományos bárpult a (leg-
alábbis sokak számára :) igen lé-
nyeges sörcsappal. Szemben is van
egy pult, ez már inkább különle-
gesnek tekinthetõ. Itt készül a piz-
za a vendégek szeme láttára, köny-
nyebbé téve az ételre várakozás
perceit. A szakács idõnként bravú-
rosan fel is dobja a készülõ tésztát,
számot adva kézügyességérõl. A
kínálatban a pizzák mellett olasz
alapanyagok felhasználásával ké-
szült tészták, valamint saláták is
találhatók. Az ízek harmonikusak,

az árak mérsékeltek, a fiatal tulaj-
donosok és a személyzet tagjai ba-
rátságosak és udvariasak. Az étte-
remben és a mosdóban mindenütt
tisztaság. Ha pedig valaki megunta
az ücsörgést, a terem közepén ta-
lálható snookerasztalt is kipróbál-
hatja, amit impozáns kovácsoltvas
csillár világít meg. Nézzenek be, ér-
demes.

Csapolt sör és látványkonyha
Fortezza Pizzéria, Zsámbék

Igen, visszamentünk. Mert visszahúzott a szívünk.
(na meg éhesek is voltunk) A pátyi Landora Pizzéria
továbbra is tartja a színvonalat. Ha arra járnak és ol-
csón szeretnének jót s jól enni-inni egy családias han-
gulatú helyen, akkor térjenek be Önök is, nem fogják
megbánni! 

Így gon-
dolták ezt
a képen
l á t h a t ó
nemzetkö-
zi partner-
talá lkozó
résztvevõi
is.

Landora Pizzéria és Vendéglõ
Páty, Rákóczi Ferenc u. 11. 

Telefon: 23-344-356
Nyítva tartás: minden nap 12-22 óra.

- 80-100 fõs rendezvények (fogadások, bankettek,
esküvõk stb.) lebonyolítására is alkalmas klima-
tizált helyiség. 

- Gazdag ételsor: pizzák és tészták, frssensültek,
készételek, szendvicsek, hidegtálak, saláták, és
egyéb finomságok.

- Mérsékelt árak (napi menü már 600 Ft-ért kap-
ható). 

- Barátságos kiszolgálás, családias hangulat.
- Az étterem házhozszállítást is vállal.

Fortezza Pizzéria 
Zsámbék, Hegyalja u. 1. (Perbál
felõl jövet az iskolai buszmegálló
után jobbra)
T.: 23-340-777, 30-611-6852
Nyitva tartás: vasárnap-csütörtök
10-22, péntek-szombat 10-23
Ételrendelés, a környéken díj-
mentes házhozszállítás, rendez-
vények 40-50 fõre.

A Fészek Egyesület
nevelõszülõket keres

Elsõsorban Budapestrõl és von-
záskörzetébõl várjuk azon csalá-
dok és egyedülállók jelentkezé-
sét, akik a február végén induló
tanfolyam elvégzése után, ott-
honukba fogadnak segítségre
szoruló gyerekeket.

Elérhetõségeink:
Fészek Egyesület
2030 Érd, Karolina u. 3
T.: 23/375-843, 06-70/382-6484
E-mail: feszek93@freemail.hu,
honlap: ww.feszekegyesulet.hu

Egyen megint egy jót!




