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MUNKALEHETÕSÉG!
A Willi Betz Hungária Fuvarozó és Szállítmányozó Kft Páty,
M1 Üzleti Parkban lévõ Bosch
raktárába, az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat,
azonnali belépéssel:
Csomagoló:
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

MUNKALEHETÕSÉG!
A jelentõs fuvarozói múlttal és üzletkörrel
rendelkezõ Willi Betz Hungária Kft, a német Willi Betz cég magyarországi leányvállalata keres Mercedes kamionjaira,
nemzetközi forgalomra – Európai Unió
területe – tehergépkocsi-vezetõket az
alábbi feltételekkel:
– legalább CE kategóriás jogosítvány,
– nemzetközi fuvarozói vizsgabizonyítvány,
– ADR vizsgabizonyítvány,
– legalább 5 éves, adott területen szerzett aktív forgalmi gyakorlat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– német vagy angol nyelvtudás elõny.
A felsoroltak minimális követelmények,
minden további képesítés a felvételnél
elõny lehet.
Jelentkezni lehet: Nagy Lajos névre címzett faxon elküldött önéletrajzzal. Fax
szám: 06/23/555-184
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Roskadó
Nevesíteni kellene végre már az
ötletgazdákat. Például azt a kiváló
honpolgárt, aki vélhetõen komoly elõtanulmányok és több hetes intenzív
fejtörés után a szokásos reggeli
hólyagfeszülés mellett egyik nap
erõteljes heuréka-érzésre ébredt és
ennek rögvest hangot is adott imígyen: "Megvan!". Olyan eufória
önthette el kisszerû lelkét, mint Balboának, a konkvisztádornak, aki az utolsó csúcs elõtt embereinek megálljt
parancsolt a többhetes hajszolt menet után, hogy a
végsõ akadályt legyõzve ne csak egyszerûen elsõnek, de
egyedül láthassa meg a nyugati óceánt. Képzeljük
magunk elé a fennkölt jelenetet. Áll a hódító a hegygerincen, szél hûsíti izzadt homlokát, szeme a messzeséget
kutatja. Kardjára támaszkodva lassan letérdel, hogy
köszönetet mondjon Urának, aki lehetõvé tette számára,
hogy minden erejét összeszedve idáig juthasson.
Magába száll, szinte eggyé válik a Teremtéssel és halkan
mormolja a felismerés és megvilágosodás szavait:
„Nyakkendõadó“.
Árkos Antal

CBA nyílt Budaörsön
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CÍMLAP
Gólyafészek Biatorbágy

Tavaszi Akció!
Budaörs ipari parknál, M1
outlet centerben megnyitottuk
legújabb CBA áruházunkat.
Udvarias kiszolgálás,
kedvezõ árak, folyamatos
akciók.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 720 óra, szombat-vasárnap 819 óra

Állásajánlat
T.: 06 23 445-773

Hõszigetelõ rendszerek + Vakolatok számítógépes
színkeveréssel
helyben!
Bel- és kültérre
falfesték több ezer
színben.
Therwolin, Nobasill,
Nehézlemez, Ragasztók, Glettek, Vakolatok,
Habarcsok, Élvédõk.
Drótkerítés, Ponthegesztett hálók, Dekor nádak, Ereszcsatornák.
Vasáru:
Zártszelvények, Födémhálók, Betonvasak stb.
Kõmûves- és Festõszerszámok, Csavarok, Szegek.
Minden hónapban egy kiemelt AKCIÓNK lesz.
Várjuk minden Kedves Új és Régi Vásárlónkat
szeretettel.
Zsámbék, Petõfi S. u. 61. Tel.: 06-23-340-067
E-mail: epitokboltja@interware.hu
Web: www.zsámbékfesték.hu
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Mire jó a települési arculat?
Elõzõ számunkban már közöltünk egy rövid hírt Dr. Garamhegyi Ábel egyetemi
docensnek, a GKM szakállamtitkárának 2008. április 17-iki biatorbágyi elõadásáról, ami a településmarketingrõl és annak kistérségünket érintõ vetületeirõl szólt. Most bõvebb terjedelemben is foglalkozunk az elhangzottakkal. Már
csak azért is, mert Biatorbágy kapcsán szó esett a várossá válásról is, ami
Zsámbékon is témává vált az utóbbi idõben.
„Minden út rossz irányba visz, ha
nem tudjuk, hová akarunk eljutni.“
(Lewis Carroll: Alice Csodaországban)
Elõzmények
A Zsámbéki-medence két megyén és három kistérségen átívelõ
52 ezres lakosságú kistáj, 13 településbõl áll. Közülük Bicske a legnagyobb. Ott és Biatorbágyon él az
említett lakosság 43%-a.
A térségben 170 bejegyzett civil
szervezetet tartanak nyilván, közülük becslések szerint minden tizedik a "nyitott," aktív közösségépítõ célú, s mindössze öt-hét fejt
ki céljai szerint is rendszeres településközi tevékenységet. A civil érdekképviselet általában megtûrt,
önkormányzati együttmûködési
sikere jellemzõen szakaszos,szinte
véletlenszerû, viszont önerõbõl és
önállóan egyre nagyobb sikerrel
valósítja meg saját céljait. Rendszeres összefogásra az utóbbi pár évben lett igény, elsõsorban a térség
keleti településeire egy évtizede
egyre inkább jellemzõ õslakos-kiköltözõ közti agglomerációs szakadék, valamint a fejlõdési-fejlesztési igények közötti kommunikációs hiány áthidalására, továbbá a
településeket mint szolgáltatókat
jellemzõ passzivitás feloldására,
helyettesítésére, továbbá az életminõség javítása érdekében.
E kezdeményezések abból indulnak ki, hogy a helyiek (vagyis a
magánszféra, a helyi megtakarítók
és az adófizetõk) nélkül fejleszteni
lehet, de fejlõdni nem. Az integráció egyik eszközét, a civil szervezeteket a lakosság könnyen delegálja,
egyfajta lobbyfórumnak tekinti, az
önkormányzatok viszont sajnálatos módon nem delegálják a civil
szerveket sem a lakosság, sem a
beruházók irányába.
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A civil szféra nagy gondja, hogy
az alulról jövõ igények növekednek, miközben azok iránt "fentrõl",
az önkormányzatok részérõl a fogékonyság nem eléggé nõ; nincs
meg a kommunikációs csatorna; s
mivel a civil szempontok érvényesítésének jogalapja nincs, az aszimmetria tartósul, egyre több (elvileg
közösnek látszó) érdeket sért(het).
Például Biatorbágyon az ingerküszöböt valószínûleg a várossá avatás lépte túl, mivel sem a tény, sem
az elõnyök nem vagy nem eléggé
voltak kommunikálva, így a lakosság, köztük a közéleti szerepet vállaló civilek nagy része nem érti saját magától, miért épp ez lenne neki a jó, ha életminõsége nem javul
(vagy nem tud annak mibenlétérõl,
s nincs rá befolyása). Pedig elvileg a
várossá nyilvánítás imidzse és
pénzügyi elõnyei egyaránt ezt jelentik, kellene jelentsék.
Szemelvények a beszélgetésbõl:
(a teljes anyag elérhetõ honlapunkról)
Kérdés: Autentikus-e, elégségese, fenntartható-e, ha a városképet
(vagy tulajdonképpen bármilyen
nagyobb fejlõdést) kifelé csak a települési önkormányzat kommunikálja? Van-e jogos helymarketingigény befelé is, a helyiek felé is?
G. Á.: Meg kell vizsgálni a megismerés folyamatát. Ezzel foglalkoztunk Groningenben (Hollandia), ahol az volt a feladat, hogy a
beruházók számára telephelyként
vonzóbbá váljon a település. Klaszszikus marketing-feladat, mint a
mosóporeladás, de a kiindulópont
meghatározása nehéz. Elõször is
mérni kellett, hogy mit gondolnak
a vállalkozók, milyen messze van
Groningen számukra, persze nem
úgy, hogy beül az autójába és le-

méri, mennyi idõt vesz igénybe az
odaút. Ehelyett ki kellett találnom,
hogy mit gondolnak, mennyire
van messze a cél, vagyis hogyan
lehet mérni a távolságbecslést. A
feladatot nagyon komolyan vette a
260 ezer lakosú város vezetése, az
ezzel foglalkozó független szakértõi bizottság sok pénzt kapott.
Gyerekekkel kezdtük, akiket még
nem befolyásol a nyomtatott térkép ismerete, nincs vizuális memóriájuk. Kisiskolásokkal, akik
még nem láttak térképet, de térképszerûen rajzolni tudnak. Nagyon jól vissza lehet következtetni
abból arra, hogy milyen ingerek
érik õket az úton, mert abból fakadóan ítélnek meg valamit közelinek vagy távolinak, rövidnek vagy
hosszúnak.
Feladat: rajzold le az utat az iskolához - amely nyílegyenes, de fasor
szegélyezi. A gyerekek a mozgó fákat vetítik a rajzra: az út kacskaringós, élménydús, rövid lesz. Az
ingerszegény szakasz (többsávos
gyorsforgalmi út) a rajzon hosszú.
A strukturált, házas környéket
szépen, precízen tudják lerajzolni.
Ebbõl egyértelmû, hogy a kognitív
séma (a fejünkben létezõ elképzelés
- a szerk.) és a vizuális memória
nagyon különbözik. Mivel a döntéshozók térképismerõ felnõttek,
akik ilyen rajzra már nem képesek,
a kérdés az, hogyan lehet szétválasztani a kognitív sémát a vizuális
memóriától.
(folytatjuk, de annyit elárulunk,
hogy Groningenben bevált a módszer)
Köszönjük a Zsámbéki-medence
Életminõség Egyesület, a Biatorbágyi Tájvédõ Kör és a Bio-Veritas
Borkultúra Egyesület tagjainak a
lehetõséget.
Á. A.
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Partnerkapcsolat és mennybemenetel
Wettenbergi látogatás
Idén is megrendezték május elsõ
hetében Krisztus Mennybemenetelének tiszteletére a Hessen tartománybeli Wettenbergben a hagyományos kézmûves- és mesepiacot.
Mivel a német település egyaránt
testvérvárosa Tök és Zsámbék községeknek, népes küldöttség képviselte régiónkat az eseményen.
Hazaérkezése után megkérdeztük
Baksa László töki polgármestertõl,
hogyan érezte magát. A polgármester elmondta, hogy a partnertalálkozó az immár jól bejáratott
rend szerint zajlott. Egy busszal
mintegy negyven töki polgár indult a találkozóra. Zsámbékot
szintén a polgármester képviselte
néhány kísérõvel. Az elszállásolás
vendéglátó családoknál történt, ezzel is erõsítve a két település és a
két nép közötti személyes kapcsolatok kialakítását.
A programnak része volt az immár hagyományos lángos sütés és

Lapszemle
Részletek a Giessener Anzeiger május 7-iki számának cikkébõl
A partnerkapcsolati találkozók
rendszeres alkalmat adnak a párbeszédre és a jövõbeni együttmûködés megbeszélésére. Így volt ez
Wettenbergben is, ahol a kézmûves- és kirakodóvásár idején magyar küldöttség tartózkodott
Tökrõl és Zsámbékról.
A töki küldöttséget Baksa László
polgármester vezette, tagjai voltak
Janky Béla, Szabó Zsófia,
Szabanyin Lászlóné, Menyhárt
Kata, Soósné Kiss Zsuzsanna és
Szíjgyártó László.
A zsámbéki küldöttség tagjai
voltak: Lovas Lajos polgármester,
Malik Dean jegyzõ, Gasparek Ferenc és Heim László.
Baksa polgármester úr beszámolt az óvodabõvítésre és a vízelvezetésre benyújtott pályázatokról. Szeptemberben Waldorf-

a jóféle töki bor megismertetése a
wettenbergiekkel. A kulturális
program részeként fellépett a Höcögõ együttes és a töki cigányzenekar. Mindkét csapat nagy sikert
aratott. Másnap egész napos kirándulás következett Wiesbadenbe,
ami – ahogy nevébõl is sejthetõ –
fürdõváros. A város másik érdekessége egy autentikus orosz ortodox
templom, amit még Adolf nassaui
herceg építtetett a 19. században
tragikus körülmények között elhunyt fiatal orosz felesége emlékére. A templomépítésre maga I.
Miklós orosz cár is áldását adta és
adománnyal is támogatta azt.
Következõ nap a küldöttségek
Gerhard Schmidt wettenbergi polgármester meghívására a közeli
Marburgba látogattak, szerét ejtve
eközben annak is, hogy a partnerkapcsolatról, annak jövõjérõl beszélgessenek. Marburgot szerencsésen elkerülték a második világháborús bombázások pusztításai,

így a megmaradt középkori épületek különleges hangulatot varázsolnak.
Az utolsó napok is jókedvûen teltek, folyt a bor és a barátkozás, fogyott a lángos, a magyarok végül
nehéz szívvel vettek búcsút német
barátainktól.

Landora Pizzéria
Páty, Rákóczi Ferenc u. 11.
T.: 23-344-356
Nyitva tartás: minden nap 12-22 h.

– Mérséklet árak, napi menü már
600 Ft-ért
– Barátságos kiszolgálás, családias
hangulat
– Az étterem házhozszállítást is vállal.

Hogyan látták õk?
iskola indul Tökön, mindjárt az
elsõ évfolyamtól kétnyelvû oktatással. Egy magánbefektetõ idõsotthont szándékozik építeni a
Patkó-csárda területén. A mûvelõdési házban új termet alakítottak ki. A nyugdíjasklub remekül
mûködik, a Höcögõ tánccsoport
szintén. Egy hagyományõrzõ
egyesület is alakult.
Lovas Lajos a meglévõ logisztikai központ továbbépítésérõl beszélt, a tervezett beruházás értéke
100 millió Euro. Elmondta, hogy
egy új óvoda építésére is jó esélylyel pályáznak. Beszélt arról,
hogy az egykori fõiskola 2009tõl ismét egyetemként fog mûködni, valamint arról, hogy a
Zsámbéki Kastélynak új tulajdonosa van. Végezetül meghívta a
jelenlévõket Zsámbékra a partnerkapcsolat fennállásának 20.
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségekre.

Schmidt polgármester úr beszámolt a partnerkapcsolatban résztvevõ wettenbergi egyesületek
megbeszélésérõl és az áprilisi wettenbergi diákcserérõl, amiben - a
körzethatárok módosítása miatt most elõször bibertali gyerekek is
részt vettek.
Jörg Leibold-Meid beszámolt a
2007-es zsámbéki lovas találkozóról. Kifejezte örömét a jó kapcsolat felett és elmondta, hogy
vendégeket hívott a július 5-6ikán Wissmarban rendelkezõ fogatversenyre. Örülnének, ha egy
huszárcsapat is részt tudna venni
történelmi egyenruhában.
A többi érintett egyesület vezetõje is kiemelte a jó kapcsolatokat
és hangsúlyozta részvételi szándékát, közöttük Ludwig Hankowetz
a Heimatverein Zsambek részérõl.
Szóba került még a gleibergi és
zsámbéki focista öregfiúk júniusi
találkozója.
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A BudaVidék Zöldút avatója
Kisebb, vagy inkább nagyobb csoda
történt a Zsámbéki-medencében május 10-én. A gyanútlan kiránduló,
földmûves, kocogó, vagy lovasember egyszer csak arra lehetett figyelmes, hogy találkozik egy kerékpárossal, majd tízzel, több százzal. Szép
tavaszi idõnk van itt a pátyi pampákon. A madarak a levegõben násztáncukat járják, a legelõn a nyájat
pulikutyák terelik. Amott kecskenyáj
fürkész kíváncsian. Távolról idehallatszik a tehéncsorda kolompja is. A
mezõt számtalan vadvirág díszíti.
Rengeteg bogár lármásan készül
nemzetiségük újjászületésére. Így
volt ez mindig, de most valami mégis más. Vibrálás van a levegõben, bizsergés a kezekben, izgalom a lábakban. A tájból mindenfelõl kerékpárosok tûnnek elõ. Van aki lemarad,
van aki siet, de mindenki segíti a másikat. A szórványos érkezõkbõl lassan összeáll a folyam. Etyektõl Perbálig, Nagykovácsitól Herceghalomig az egész medencében bringára
pattant, aki tehette. Apró gyermek és
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nyugdíjas együtt tekert. Hova is? E
lap hasábjain már beszámoltam a
zöldutas mozgalom lényegérõl és
céljairól. Emlékeztetõül: a nem motoros közlekedés számára kialakítandó útvonalhálózat, ami feltárja az
épített és természeti értékeinket, támogatja a helyi kézmûves- és élelmiszeripart. Végre elindultunk!
Ez a program nemzetközi szintû,
kiterjedt egész Európára. Hazánkban
is több helyi szervezõdés létezik. Öszszefogva közös hálózatot alkotnak.
Az utak mentén hagyományteremtõ
rendezvényeket szerveznek. Ehhez a
nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott most a BudaVidék Zöldút
Szövetség (BVZ). A helyi civil szervezetek, és lelkes magánszemélyek öszszefogásával lehetõség nyílt rá, hogy
kijelöljünk a Zsámbéki-medencében
egy olyan útvonalhálózatot, amely
az õsi hadi- és szekérutakat követi,
távol a motorizált világtól. Az ünnepélyes megnyitóra 2008. május 10én került sor. A Zsámbéki-medence
minden pontjáról özönlöttek a kerék-

párosok a budajenõi magtárhoz.
Színvonalas mûsorok voltak, továbbá
eszem-iszom, dínom-dánom, kisállat
bemutató, és néptánc. A szervezõk elültették a BVZ jelzõoszlopot, az utolsót abból a több mint harminc darabból, amelyekkel a természetjárók ezután rendszeresen találkozhatnak térségünk földútjai mellett. Használjuk
minél többen rendszeresen túrázásra,
kikapcsolódásra ezt a lehetõséget. Külön felhívom a figyelmet a természet
tisztaságának a megõrzésére! Reméljük, hogy ez a bimbózó összefogás itt
a térségünkben még kivirágzik.
Porkoláb József

Állás
Autógumi-szerelõnek megbízható, szakképzett vagy technikai
érzékkel rendelkezõ fiatalembereket keresek Pátyra.
Karrier-lehetõség!
Jó bérezés! Borravaló!
Tel.: 20/9392404
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Jól halad a templomépítés Pátyon
A tervezett mûszaki ütemtervet tartja a
fõvállalkozó Confector Kft, így nemcsak
tartható, de akár határidõn belül is teljesíthetõ az új templom május elejére tervezett elsõ építési üteme. A földszint feletti
vasbeton födém már elkészült. Jelenleg az
emeleti vasbeton pillérek, a szentély fõtartóinak és az íves zárófödémnek a zsaluzása folyik. Az elvégzett munka ellenõrzése
folyamatos, heti rendszerességgel tart közös bejárást a munkaterületen a beruházó
és a kivitelezõ. A Hexon-Gold Kft. felajánlásából elkészült a Munkavédelmi és
egészségvédelmi terv, amit átadtak a kivitelezõnek.
A Pátyi Egyházközség ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik adományaikkal támogatták, támogatják az új
templom felépítését.

Pátyi Tavasz
Gazdag programmal és jó idõvel fogadta a helyieket
és a Pátyra látogatókat a Pátyi Tavasz rendezvénye
a május 1-jei hosszú hétvégén. Örömmel tapasztaltuk, hogy elkészült a Pincehegyre vezetõ sétány is,
jelentõsen egyszerûsítve a faluközpont és az itt
lakók hangulatos pihenõhelye közötti közlekedést.
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Megdöbbentõ!
Elhangzott a médiákban,
hogy hazánkban minden harmadik gyerek
létminimum alatt él,
- nyilván a szüleivel együtt.
ÉHEZÕ MAGYAR
Itt, e honban sok a szegény,
jobb életre nincs is remény.
Éléskamra kiürült már,
ajtajára nem kell új zár,
szellõzik a kenyértartó,
nyikorog a pinceajtó,
izzó helyett rég gyertya ég,
gyertyaszagúvá vált a lég.
Csapból hûs víz alig csepeg,
ólban szomjas kecske mekeg.
Satnyul az emberpalánta,
és oly pipaszár a lába,
lázasan csillog a szeme,
nem tudja, hogy ma ehet-e.
Puha kenyér vajjal kenve
réges-régen elfeledve.
Tejrõl álmodott az éjjel,
szürcsölgette édes kéjjel,
de ettõl jól nem lakhatott,
reggelit mégsem kaphatott.
Szomjas kecske tejet nem ád
– hiába fejné az anyád.
Tanulni ment éhgyomorral,
írni kezdett kócos tollal,
ám a világ elsötétült,
gyermek a padból kiszédült.
Felélték a segélyt otthon,
ki segít e szörnyû gondon?
Apja, anyja munkát keres,
hogy sûrûbb legyen a leves.
Szivarosnál munka nincsen,
ásó, kapa pihen ingyen.
A nyomor már csúcsponton jár,
– munkára csak a „kasza“ vár.
DK
Hogy ki segít? Talán…(?)
IMA A GYERMEKEKÉRT
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tõlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
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Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek õket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, õsz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fû, kõ, légy párna a fejük alatt.
Kínáld õket gyümölccsel, almafa,
tanítsd õket, csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élõ és halott anyagok,
tanítsátok õket, felhõk, sasok,
vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bízom.
De tûz, víz, ég s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tûz,víz, ég s föld leszek, ha meghalok:
tûz,víz s föd s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!
Szabó Lõrinc
„Az ember gonosz“ – vallja a költõ, a természetben jobban bízik –
és utoljára bár, de nem utolsó sorban az „istenek“-ben. Ami a természetet illeti még lehettek kedvezõ tapasztalatai. Ma már a „gonosz ember“ – tisztelet a kivételnek , hiszen akad közöttünk ilyen
is szép számmal – magával hasonlatossá, megbízhatatlanná tette a természetet is.
Maradtak hát az „istenek“, a
szentháromság ? Ha bízunk „bennük“ változhat a világ, de nem
válik kárukra, kárunkra, ha bennünk is él a segítõ szándék, s az
akarat a várva várt változás érdekében.

Zsörtölõdén
történt – 6. rész
A csoportosuláshoz tartozó, de mégis
külsõ szemlélõ az idõk folyamán egyre
furcsább „élményekben“ részesült. Az
emberi gyengeség? Az egymás meg nem
értése szülte türelmetlenség? A túlzott
tettre vágyás? – még a korábban felsoroltakra is ráfejelhetett. Megjelent a közösségben – talán a vitákban elhangzott
otrombaságokra válaszként – a korrupcióval való rágalmazás – az ügyek intézéséhez tapadó feljelentések sora, és válaszként fegyelmi eljárás indítása, a testület feloszlatásával való fenyegetõzés, a
fékezhetetlen indulat szabta vak bosszú.
Ettõl a pillanattól kezdve a vezetõ helyet
a fejekben, az indulatos érzelmektõl a józanész, már képtelen volt visszafoglalni.
Láncreakciók kapcsolódtak egymásba, s
ez a helyes útra való térítés törekvéseit
leradírozta a föld színérõl. Minden ilyen
igyekezet kárba veszett. A békítgetõ olykor – olykor pedig hintapolitikusi minõsítést kapott.
Ez, a jelentõs változáson átmenõ, így is
többre hívatott testület öngólt, öngólokat
rúgott. Még tovább menve egyesek a
„politikai“ dilettantizmusukról is tanulságot tettek mélységes sértõdöttségük
következtében, az ellenfélnek téve érdekes
ajánlatot Valahogy így: Ha támogattok,
feloszlatjuk a testületet és akkor elindulok a polgármesteri székért a ti támogatásotokat is élvezve. Azt talán mondanom sem kell, hogy ez az ajánlat nem talált lelkes támogatásra a „függetlenek“
körében, fõleg attól nem, aki szintén erre,
a polgármesteri székre, vágyakozott.
Az elsõ év, ahogyan említetted, viszonylag csendben, rendben telt el,
akár sikeres is lehetett.
Fején találtad a szeget, pedig jócskán
akadtak gondjaink. Néhányat talán érdemes megemlíteni. Gyõzelmünk hírére
„gázolásos cserbenhagyásra“ emlékeztetõ módon lelépett a jegyzõ. A helyettesítõ betartott a testületnek, amikor megtudta, hogy nem õ az elsõszámú jelölt.
A pályázók közül a Kör többségi döntéssel kiválasztotta az alkalmasnak tartottat, aki szintén szembe ment a testület
akaratával, s így meg kellett tõle szabadulnunk. Az újabban megválasztott
már olyan körülmények közé került,
amely számára nehezen volt elviselhetõ.
Néhány hónap múlva elpályázott,
és folytathatnám a sort. folytatjuk
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TÁPLÁLKOZÁS

Magyar Hetek a Cora áruházakban
Élelmiszerekrõl szóló cikksorozatunkban magunk is arra buzdítjuk Kedves Olvasóinkat, hogy
ellenõrzött forrásból származó hazai termékeket vásároljanak. Örömmel tapasztaltuk, hogy ezt
mások is így gondolják.
Dobostorta, téliszalámi, trappista sajt, magyar termékei és a receptek nagy kel és beszállítókkal kialakított
túró rudi, Rákóczi túrós, mangalica tisztelõje, Buday Péter mesterszakács együttmûködések hasznosnak bizohús. Mi a közös bennük? Magyar ter- is az érdeklõdõk segítségére volt.
nyultak a Cora szakemberei számámékek, amiket akciósan vásárolhatA Magyar Hetek keretében bemu- ra, lehetõvé tették, hogy jobban
tunk meg a Cora áruházakban április tatott élelmiszerek gyártása szigorú megismerjék az egyes ágazatok sa24. és május 10. között a Magyar He- feltételek mellett történik, ellenõrzött játosságait, problémáit, vagy éppen
tek rendezvénysorozat keretében.
alapanyagok felhasználásával. Foko- kihasználatlan kapacitásait és fejlõA Cora hazánk gasztronómiai örök- zottan érvényes mindez az "Íz és Ha- dési lehetõségeit. Az együttmûködéségét elevenítette fel. A Cora hipermar- gyomány" termékek esetében, ahol sek számos esetben, közös termékketekben minden megtalálható volt, az élelmiszer-elõállítást a termékpá- fejlesztés eredményeként, kifejezetami visszaidézi a gyermekkor kedves lya minden pontján az igényesség és ten a Cora számára elõállított terételeit és ízeit. Sok érdekes információ- a hitelesség jellemzi, úgy az alap- mékekben öltöttek testet.
hoz juthattak a vásárlók a Magyar anyagok, mint a receptúrák és a
A Cora garancia tudatában a foHetek katalógusból is, amely színes gyártási technológia kiválasztásában. gyasztók átadhatták magukat az
történetekkel idézte fel a leghíresebb
A minõség jegyében a Cora mindig étkezés örömének, a hagyományos
magyar termékek származását.
is igyekezett minél több ismerettel ízek újbóli felfedezésének. A tökéleA hagyományok felelevenítésében, a rendelkezni a forgalmazott élelmi- tes élményéhez pedig a vállalat harégi ízek és receptek újbóli felfedezésé- szerek eredetérõl, elõállításuk mód- gyományos értékei, a kiváló minõben a Cora saját márkája, az "Íz és Ha- járól, a termelés vagy gyártás során ség, a kedvezõ ár és a széles válaszgyomány" termékcsalád tradicionális felhasznált anyagokról. A termelõk- ték járultak hozzá.

Étteremajánló

Fagyizóból étterem – de van fagyi is

Gabriele étterem,
pizzéria és fagylaltozó

Nemrég örömmel fedeztük fel,
hogy a zsámbéki Gabriele étterem
komoly támogatást nyert el
pályázaton az Európai Uniótól dolgozói továbbképzéséhez. Elõzõ számunkban írtunk is az örvendetes
tényrõl. (Ha valamelyik Olvasónk
nem jutott volna újsághoz, a
cikket honlapunkon elolvashatja).
Most annak jártunk utána,
hogyan ülteti át a tanultakat a
gyakorlatba a vendéglátós csapat.
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Visszafogott stílusú épület fogad
a zsámbéki fõúton balra, Perbál és
Tök felõl jövet. Elõtte tágas, szépen
kövezett parkoló. Maga a belsõ tér
három részre oszlik, középen az
étteremi rész, balra a pizzéria, jobbra a fagyizó és cukrászda. A berendezés ízléses, hátul nagy terasz
üzemel, jobbra játszótér a kicsiknek.
Mészáros Sándor, az üzlet tulajdonosa elmondta, hogy annak idején
a fagylaltozóval kezdték és ahogy a
vendégek odaszoktak, úgy bõvítették
a profilt. Most 16 alkalmazottal dolgoznak, mindegyik egység önálló, de

a vendég ebbõl semmit nem vesz
észre, bármikor kaphat fagyit
és/vagy pizzát is a fõfogás mellé. Az
italválaszték is figyelemre méltó,
több, közel harmincféle minõségi
magyar bort tartanak, valamint
kiváló hazai gyümölcspálinkákat. Az
ételek finomak, a rizsgombóc gombamártással
pedig
egyenesen
fenomenális. Az alapanyagokat
igyekeznek megbízható környékbeli
forrásokból beszerezni. Az árak
mérsékeltek, a kiszolgálás kulturált. A
fõpincér elmondta, hogy hasznukra
vált az uniós tanfolyam is.

Gabriele Étterem, Pizzéria és Fagylaltozó
Zsámbék, Petõfi S. u. 30/12.
Tel.: 23-342-401
E-mail: gabriele@t-online.hu
Web: www.gabriele.hu
Nyitva tartás: 11-22 minden nap.
Napi menü 850 Ft, étlap a honlapon
Az üzlet házhosszállítást is vállal a
Zsámbéki-medence térségében és
vonzáskörzetében.
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Utolsó kísérlet a Columbián

(Cikkünk a Spiegel-Online pat/AP szignóval jelzett május 11-iki alábbi írása
nyomán készült: http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,552720,00.html)
Több, mint öt éve történt. 2003.
február 1-jén a Columbia ûrhajó a
légkörbe való visszatérésekor 60
km-es magasságban elõször izzó
tûzgömbbé változott, majd darabjaira hullott. A hétfõnyi legénység
életét vesztette.
A roncsdarabok húszezer km-es
óránkénti sebességnél több száz kilométeres útvonal mentén szóródtak szét, szintén több száz kilométernyi széles sávban. Az USA több
tagállamára kiterjedõ kutatás során többek között egy két részbõl
összeolvadt fémdarabot is találtak,
melynek egyik fele számítógépes
merevlemeznek bizonyult, pontosabban a tragikus baleset elõtt az
volt. (népiesen vincseszter. A név
eredete a Winchester fegyvergyártó
cég híres ismétlõpuskájára utal - a
szerk.)
A NASA - noha szakértõi nem
sok reményt fûztek a dologhoz átadta a leletet a világ legnagyobb
adatmentõ cégének, a szintén
amerikai Ontrack-nek, akik - a
korszerû technika nap, mint nap
általunk is tapasztalható minden
sérülékenysége ellenére - rekonstruálni tudták az adatokat, ezáltal
a fedélzeten dolgozó kutatók
munkájának legutolsó eredményeit. Ehhez persze a körülmények megfelelõ "együttállására"
volt szükség, nem utolsósorban
Merevlemezes egység belseje

arra tényre, hogy az ûrkomp be- kísérletet, ami a folyékony halrendezései mai szemmel nézve a mazállapotú xenon (a Földön ez
számítástechnika õskorát képvi- egy gáz, úgynevezett. nemesgáz,
selték. Miután a Columbiát a het- mínusz … fokon válik folyékonvenes években tervezték, ezért a nyá - a szerk.) áramlástani viselhelymeghatározó rendszerében kedését vizsgálta. A kísérletek
ugyanazok az áramkörök voltak, eredménye speciális motorkenõamiket a nyolcvanas évek elején anyag kifejlesztéséhez a gyakoreladott személyi számítógépekben latban is felhasználhatóak. Az
láthattunk. (pl. 8086-os procesz- erõsen sérült merevlemezrõl törtészor, ami 1978-ban került a piac- nõ adatmentéssel sikerült minden
ra). Ehhez kapcsolódik, hogy né- adathoz hozzájutni, amit a kísérhány évvel ezelõtt az Ebay inter- leten dolgozó ûrhajósok rögzítetnetes aukciósház kínálatában sze- tek. Az igazsághoz hozzátartozik,
replõ ilyen jellegû termékek árai hogy ezek jó részét az ûrhajósok
jelentõsen megemelkedtek, miu- rádión is elküldték a földi irányító
tán a NASA folyamatosan vásá- központnak.
rolta a fellelhetõ példányokat.
Árkos Antal
Újakat ugyanis a nyolcvanas éveokl. villamosmérnök
ket
követõen
már nem tudtak beszerezni.
Természetesen a
szoftver is hasonlóképpen régi volt, a megtalált merevlemez olyan gépAz EnterNetnél a
ben volt, ami
Dos alatt mûvalóban
ködött. (ez is
elõnyt jelentett
korlátlan hozzáférést jelent - még
az adatmentésnél). Így sikerült rekonstruA forgalmi díjas csomagok esetében
álni a legutolsó

korlátlan ADSL

150 GB havi forgalom felett is!
pedig az

alacsony havidíjakra

törekedtünk - hogy nálunk mindenki
megtalálja a számítását. Ha ezt kombinálod 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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