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Nyugdíjas pilóta
Ponzi scheme. Pilótajáték. Miért van egy angol
kifejezésnek olaszos hangzása? Charles
(Carlo) Ponzi szegény olasz bevándorlóból lett
dollármilliomos - mai dollárban milliárdos - a
húszas évek Bostonjában. Az ötlet a szokásos
volt: pénzt kért kölcsön, magas hozamra - ez
mindig bejön. Fedezetként az európai
bélyegkuponok tetemes haszonnal való
beválthatóságát ígérte. Az elsõ befektetõk
megkapták a (késõbb belépõk pénzébõl) a
jelentõs nyereséget , ennek híre ment, a többi (befektetõ) pedig jött
magától. Amíg az új belépõk száma meghaladta a "régiekét", addig
a dolog mûködött. De az új belépõk egyszercsak elfogytak (mindig
elfogynak) és gond lett a kifizetésekkel. Ennek is híre ment, hirtelen
sokan akartak kilépni és összedõlt a kártyavár.
A klasszikus nyugdíjrendszer hasonlóan épül fel. Amikor kitalálták, a
szóbanforgó országokban pozitív volt a népszaporulat és alacsony a
várható élettartam. Sok embertõl vontak járulékot, kevés embernek
fizettek ellátást, mindenki jól járt. A demográfiai trend azonban ezekben az országokban megfordult, a várható élettartam pedig megnõtt.
Egyre kevesebb aktív korútól vonnak járulékot, egyre több nyugdíjas
részére kell(ene) ellátást fizetni. Nem megy. A mostani harmincnegyvenesek egy része felismerve a dolog pilótajáték jellegét és azt,
hogy a bili elõbb borul, mintsem õk nyugdíjat kapnának, igyekszik
minimalizálni a járulékbefizetését, ami gyorsítja a rendszer bedõlését.
A gazdagabb országok tovább tudják húzni az idõt, a (nyugat-európai) nyugdíjalapok az elmúlt évek részvénypiaci fellendülése során
busás profitra tettek szert. Ennek azonban egyelõre vége, ugyanezek
az alapok mostanában veszítik el eddigi nyereségük nagyrészét.

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

RÉGIÓ

TARTALOM

Tartalom

A polgármester bemutatkozik: Budai István, Budajenõ 4
Éghajlatváltozás
6
Négymilliós GVH-bírság a Tigáznak
6

NÉMET
Südafrika erhöht Strompreise um 60 Prozent
7
Polgármester választás a München melletti Kirchheimben 7

KULTÚRA

Zsörtölõdén történt – 4. rész

8

TÁPLÁLKOZÁS

Mi a közös a csokoládéban, a kutyaeledelben és a
szájvízben?
9

CÍMLAP

A felújított budajenei templom
A szegényebb országoknak marad a hitelfelvétel a nyugdíjkassza
növekvõ réseinek betömködésére. De ez olyasmi, mint amikor a
munkanélküli hitelbõl plazmatévét vesz. És jönnek a "bevált"
eszközök: korhatáremelés, infláció felpörgetése, a nyugdíj
járulékoltatása, megadóztatása, végsõ esetben csökkentése.
Azt kérdik, mi lett Carlo Ponzival, az egykor ünnepelt olasz-amerikai
"üzletemberrel"? Szegényen, betegen, rajongóitól elfeledve egyedül
halt meg egy brazil hajléktalankórházban.
Árkos Antal

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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A polgármester bemutatkozik

Budai István, Budajenõ
Hagyományok és együttmûködés

Kérem, mutatkozzon be az Olvasóknak!
1949-ben születtem, Bálint napján, amit mostanában a nyugatról
átvett divatok sorában Valentinnapként emlegetünk. Óbudán laktunk és szerettünk volna egy hétvégi telket Budapest környékén.
Keresgélés közben elvetõdtünk Budajenõre is. Megálltunk azon a helyen, ahol most a házunk van, végignéztünk a budai hegyek elénk
táruló panorámáján és úgy gondoltuk megtaláltuk, amit kerestünk. Így vásároltuk meg a mostani telkünket 1986-ban.
Szintén nevezetes napon…
Érdekesek az egybeesések, valóban. Akkor még fiatal mérnök-õrnagyként dolgoztam a Honvédelmi
Minisztérium Mûszaki Fõnökségén. A telekvásárlás napja pedig
szeptember 29-ikére esett, ami akkoriban a Fegyveres Erõk Napjaként volt számon tartva. Feleségem
nyugdíjas köztisztviselõ, 2007. vége óta. Van egy fiam, aki - némiképp folytatva a családi hagyományt - történész végzettséggel
dolgozott a honvédségnél századosi rendfokozatban és tavaly átkérte
magát a rendõrség állományába,
ahová ugyanezzel a rendfokozattal
átvették. Van egy 4 éves kisfiú
unokám is. Menyem városi ügyész
Tatabányán.
Hogyan lett a hétvégi telekbõl állandó otthon?
Háromszori építkezéssel fokozatosan lett a hétvégi házból lakóház.
2002-ben költöztünk ki véglegesen
Budajenõre.
És rögtön belecsöppent a budajenei
közéletbe…
Inkább csak fokozatosan. A
2002-es választásokon már indultam képviselõnek, de akkor a másik csapat lett a befutó döntõ többségben. Ez a választás volt Budajenõn a vízválasztó. Ekkor mindenki
megtanulta a leckét hosszú távra.
Ez az idõszak határozta meg a település fejlõdésének mai irányát. Rö-
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videsen az ellenfél csapat felkért,
hogy külsõs tagként legyek a gazdasági bizottság tagja. A ciklus közepe felé a Soltész Miklóst támogató képviselõk fokozatosan lemondtak és helyükbe a 2002-es választások vesztes csapata került többségbe. Én is rajta voltam a listán,
de akkor nem vállaltam el a képviselõséget, mivel volt számos kiemelt feladatom, amit még nyugdíj
elõtt szerettem volna megvalósítani. Nyugdíjazásom elõtt 2005. tavaszán a Honvédelmi Minisztérium rendelkezési állományába helyeztek. Ezredesi rendfokozattal
rendelkezõ katonaként közvetlenül
a Honvéd Vezérkari Fõnök alárendeltségébe kerültem. Több évtizedes
szakmai tevékenységem elismeréseként 2005. március 15-ikén a
Magyar Köztársaság honvédelmi
minisztere javaslatára a Magyar
Köztársaság elnöke a "Magyar
Köztársasági Érdemérem Lovagkeresztje" kitüntetést adományozta
számomra.
Ebben az évben mondott le Soltész Miklós polgármester. Ebben az
évben volt a forró közhangulatot
kiváltó népszavazás a Szõlõhegy II.
ingatlan beruházás miatt.
(2005. augusztus 11-ével mondott
le Soltész Miklós, 2005. augusztus
18-ikán pedig helyi népszavazás volt
az alábbi kérdésben: „Egyetért-e Ön
azzal, hogy a Szõlõhegy II. fejlesztési
tervben megjelölt földek belterületbe
vonása
megtörténjen?“
www.valasztas.hu)
A népszavazás és az annak másnapján gyorsan meghozott testületi

döntés csak még jobban kiélezte az ellentéteket …
Ezek az ellentétek a választásban
csúcsosodtak ki. Ekkor kért fel a
képviselõk többsége, hogy induljak
el polgármester jelöltként a választáson. Ekkor még a gazdasági bizottság tagja voltam. Tudtam,
hogy a falunak 70 milliós tartozása van, a beruházók által ígért 250
millióra igen nagy szüksége van a
településnek.
November 6-ikára írták ki az
idõközi polgármester-választást.
A választási kampány még jobban megosztotta a falu lakosságát.
Három jelölt volt, Dr.Szakács Tamás, Vámos László és jómagam.
Vámos László végül visszalépett,
hallgatólagosan engem támogatva
a másik jelölttel szemben.
(A 2005. november 6-iki idõközi
polgármester-választás eredménye:
Névjegyzékben 1116 fõ, érvényes szavazat 596 db. Ebbõl Budai István
384 szavazat, 64,43%, Dr. Szakács
Tamás 212 szavazat, 35,57%)
Ön szerint mivel tudott nyerni?
Két dolog játszott meghatározó
szerepet. Az egyik, hogy dr. Szakács Tamást és a támogatóit nagyon nem akarta a falu többsége.
A másik, hogy az ominózus Szõlõhegy II. projekttel kapcsolatban
próbáltam reális, higgadt álláspontra helyezkedni, egy olyan parcellázási elképzelést megvalósítani,
amit a település többsége elfogad, s
ezáltal a lakosság szám megáll egy
3000-3500 fõs szinten. Másképp
veszélyeztethettük volna a település önállóságát.
Emellett falufejlesztési elképzeléseim - melyek középpontjában a
hagyományos értékek, az építészeti és mûemlékek, a modern, mégis
falusias településarculat megõrzése-megteremtése állt - elnyerték a
többség támogatását. Kiegyezésre
törekvõ politikám néhány szélsõséges véleménytõl eltekintve lassan megnyugtatta a kedélyeket,
sok esetben tíz éve húzódó viszá-
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lyokat sikerült nyugvópontra helyezni.
Ezt tanúsítják a 2006. októberi önkormányzati választások eredményei
is, ahol az egy évvel ezelõttihez képest
nagyobb arányban tudott nyerni, miközben a részvételi arány is nõtt…
(A 2006. október 1-ei polgármester-választás eredménye: Névjegyzékben 1205 fõ, érvényes szavazat 783
db. Ebbõl Budai István 569 szavazat, 74,97%, Schweder Károly 190
szavazat, 25,03%)
Ez már merõben más történet
volt. Közel sem nehezedett ránk
annyira a múlt.
A megfelelõ elfogadottság lehetõséget - és persze felelõsséget - jelent. A faluközösség támogatása
lehetõvé teszi, hogy a jelenlegi testület elõbbre nézzen, és minden
erejével a falu fejlõdésén munkálkodjon. Ami a látszat ellenére nem
egyszerû. Ma is vannak ellenlábasaink. Létszámban nem sokan, de
kapcsolataik révén hátráltathatják,
elodázhatják az általunk képviselt
fejlesztések megvalósítását.
Mire költötték azt a bizonyos 250
milliót?
Részben a fent említett 70 milliós
adósságot törlesztettük, a többit
fejlesztésekre tudtuk fordítani.
Éspedig?
Például az önkormányzat épületének (volt skót bencés kastély) felújítása, a Fõ tér rendbetétele, a faluközponti járdaszakasz megépítése, a pályázatokhoz (iskola felújítás, faluközpont, utak, óvoda, felszíni vízelvezetés) tervek készítése.
Mik szerepelnek az idei költségvetésben?
Az 1700 fõs Budajenõ költségvetésének fõösszege az idei évre 641
m Ft. Ebbõl az állam által elõirt kötelezõ feladatokra (iskola, óvoda,
utak, közvilágítás, stb.) a központi
költségvetés biztosit 40%-ot, 60%ot saját erõbõl kell fedezni.
Csak példa a helyi források szûkösségére: amíg tavaly építményadóból 7,2 mFt folyt be, addig a település közvilágítására kifizettünk
6,9 Ft-ot.
265 milliót szánunk felhalmozásra, három telkünk tervezett eladásából befolyó 81 millióból tar-
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talékot képezünk, a többi a telepü- Társulás - a szerk.) együtt pályálés mûködtetési költségeinek kifize- zunk a Perbál-Budajenõ-Telki utat
tésére kell.
a Zsámbék-Páty úttal összekötõ,
Legnagyobb tervünk az iskola úgynevezett feltáró út megvalósífelújítása, ezen belül új tornaterem tására, ami megnyitná a két szomépítése, szaktantermek kialakítása szédos település közlekedését a herés a park rendbetétele. Az erre a cél- ceghalmi autópálya csomópont fera tervezett összeg 250 mFt, amit lé. Szintén közösen tervezzük az
pályázaton szeretnénk elnyerni, a ivóvíz rendszerünk korszerûsítételepülés 10% önrészt biztosít. A sét.
pályázatunkat befogadták, döntés
Milyen egyéb falufejlesztési elképmég nem született. Hangsúlyo- zelései vannak?
zom, ebbõl a tornatermet akkor is
Pályázatot nyertünk egy új ramegvalósítjuk, ha nem kapnánk vatalozó épületre 21 mFt értékben.
meg a pályázott összeget.
Ezt megépítjük az év elsõ felében.
Ezen kívül útépítést is tervezünk Pályázatot kívánunk benyújtani a
a
Vadvirág-Bokréta-Táncsics- faluközpont korszerûsítésére még
Magtár-Füzes utcák vonalán. Erre ez év tavaszán.
szintén nyújtottunk be pályázatot,
Az említetteken kívül - egyelõre
aminek az önrészét betervez- tényleg csak elképzelés szinten tük.Ezt a projektet ebben a ciklus- szó van a Magtár épületének kulban mindenképpen szeretnénk turális központtá alakításáról,
megvalósítani.
amihez legalább 250 millió forint
Budajenõ és Telki szinte egy telepü- szükséges. Ez csakis vállalkozói
lést alkot. Vannak közös terveik?
alapon lehetséges.Ha forrásaink
Okulva a mindkét településnek engedik, van egy 5-8 milliós minisokba kerülõ, külön-külön megva- mum program a földszinti rész
lósított szennyvíztisztító létesítmé- komfortosabbá tételére.
nyek történetébõl, közösen pályáÁrkos Antal
zunk egy igen
korszerû techZsámbéki-medence
nológiát megvaRegionális Hírmagazin; Postacím: 2073 Tök Pf. 10. Tel.: 20-921lósító
felszíni
6851; E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu; Honlap:
www.zsambekimedence.hu; Megjelenik havonta, 2000
vízelvezetési
példányban; Kiadja: Árkos Antal alapító fõszerkesztõ; Kulturális
rendszerre.
A rovatvezetõ: Domokos Kázmér; Fotó: Árkos Antal; Hirdetésfelvétel
a szerkesztõségben; Welt Werbung Spiegel Nyomda, Felelõs
Zsámerttel
vezetõ: dr. Unger Lõrinc; Terjesztés postai úton, illetve
személyesen; © Copyright Zsámbéki-medence Regionális
(Zsámbéki-meHírmagazin; A lapban megjelent írásokkal, fényképekkel
dence Regionális
kapcsolatban; minden jog fenntartva!
Területfejlesztési
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Éghajlatváltozás

„A szél a levegõnek az a
része, amelyik siet“

Mondták, hogy
jön,
tudtuk,
hogy
jön.
Vártuk?
Azt
azért nem mondanám.
2008.
március
1.,
szombat. Délelõtt
kellemesen
l a n g y o s ,
Ledõlt reklámtábla Biatorbágynál – archív kép
borongós
idõ,
néha csepergõ esõ. Délután háromkor fújni kezdett a
szél. Egyre jobban. Volt már ilyen, az a dolga, hogy
fújjon, legalább elviszi a port meg a füstöt. De ez másmilyen volt. Behúzódtam a kinti munkából a kocsibeálló alá, aggodalmasan méregettem a tetõt. Közben
néztem kifelé, mint luki nyúl az üregbõl és furcsát láttam. Gravitáció ide vagy oda, az esõ nem (lefelé) esett,
hanem oldalirányba. És akkor megjött. Csak annyit
mondott, fúúúú…, és már repült a szigetelés, potyogtak a cserepek. Megijedtem. Mi jöhet még? De ennyi
volt. Most még csak ennyi. Szavunk sem lehet, pár
cserép, faágak. Nagyszentjános Zsámbéktól nincs
nyolcvan km. Ugyanez a vihar félórával elõbb lebontotta a falu összes házának tetejét…

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 kombinálod a Csatlakoztasd magad!
akciónkkal, akkor ennél már igazán
nehéz lesz jobb ajánlatot találnod a
piacon.
Tel.: (1) 888-2001 www.enternet.hu

Négymilliós GVH-bírság a Tigáznak

Visszaélt piaci erõfölényével a Tigáz Zrt. - állapította
meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A társaság túl
magas csatlakozási díjakat állapított meg és nem engedte, hogy fogyasztói beleszóljanak a gázhálózathoz
való csatlakozásukhoz szükséges vezetéket építõ vállalkozások kiválasztásába. Emiatt a társaságnak 4 millió forint bírságot kell fizetnie, de a versenyhatóság további kötelezettségeket is elõírt számára.
Vizsgálatot indított korábban a GVH a Tigáz ellen,
mert 2004. és 2006. között kapacitásnövelés címén
többletszolgáltatás nélkül ismételten csatlakozási díjat
szedett fogyasztóitól, noha a szolgáltató a fogyasztók
költségén megépített, majd a Tigáz által anyagi hozzájárulás nélkül tulajdonba vett vezetéken keresztül szállította a gázt.
A GVH döntése szerint a Tigáz visszaélt gazdasági erõfölényével 2004-2006 között, amikor:
– tisztességtelenül állapította meg a megállapodásos
csatlakozási díj mértékét, amelyet az új fogyasztók hálózatra kapcsolása és a régebbi fogyasztók
megnövelt kapacitásigénye esetében kellett megfizetni 20 m3/h igény fölött, illetve
– nem vonta be a fogyasztókat a kivitelezõ vállalkozások kiválasztási folyamatába.
(portfolio.hu)
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Van már otthon számítógép?
Vegyen megbízható gépet olcsón!
Compaq torony ház, PIII-800 cpu,
128 MB RAM, 40 GB HDD,
Samtron 17" monitor, cd, floppy,
billentyû, egér, usb, hálózati
kártya, hangkártya
Garanciával mindössze 23.000 Ft.
Otthoni munkához, internetezéshez, stb.
Tel.: 20-921-6851
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Energiekrise: Südafrika erhöht Strompreise um 60 Prozent
Tavaly nyáron, mint 2007. júliusi számunkban beszámoltunk róla, teljesítõképessége határára került a magyar villamosenergia-rendszer. Mostanában már
a tömegmédiában is egyre gyakrabban beszélnek esetleges áramhiányról, új
erõmû építésének vagy az ország villamosenergia-szükségletének mintegy
40%-át elõállító paksi erõmû bõvítésének szükségességérõl. A Spiegel alábbi
cikke ízelítõt nyújt abból, ami – ha nem lépünk idejében – ránk is várhat.
Zur Fußball WM 2010 drohen
sämtliche Lichter auszugehen: Das
von einer chronischen Energiekrise
geplagte Südafrika plant seine
Strompreise um 60 Prozent zu
erhöhen. Mit dem Geld sollen neue
Kraftwerke finanziert werden.
Johannesburg - Die Anlagen sind
veraltet, die Infrastruktur marode und
kurz vor dem Zusammenbruch:
Energie ist in Südafrika ein seltenes
Gut, Stromausfälle gehören beinahe
schon zur Tagesordnung. Der
staatliche Stromkonzern Eskom will
in den kommenden fünf Jahren rund
24 Milliarden Euro in den Bau neuer
Kraftwerke und in die Modernisierung
bestehender Anlagen investieren.
Dafür braucht das Unternehmen Geld
- und will deshalb die Stromgebühren
um 60 Prozent erhöhen.

Kapstadt: Regierung
rationiert Strom
Zur Finanzierung des Mammutprojekts führte der Staat bereits im
Februar eine obligatorische Stromabgabe ein. Die Regierung versucht
außerdem, durch strenge Energierationierung der Lage Herr zu werden. Ganze Städte und Regionen
werden teilweise vom Netz genommen, um landesweite Stromausfälle zu vermeiden.
Bis 2025 will Eskom-Chef Jacob
Marogo die südafrikanischen Verbraucher dazu bringen, den
Gegenwert von zwei Kraftwerken
einzusparen. Damit ließe sich auch
der Wasserverbrauch des Konzerns
reduzieren, der zur Zeit bei etwa
fünf Prozent der nationalen Frischwasserreserven liege, sagte er heute.
Problematisch sind die Energieprobleme vor allem in Hinblick auf die
Fußball-Weltmeisterschaft,
die
Südafrika 2010 austrägt. Wegen der
hohen Kupferpreise klauen Diebe

zunehmend Telefon- und Stromkabel
- und gefährden damit die Vorbereitungen für das Event. Im vergangenen Jahr legten die Kabeldiebe das
halbe Land lahm: Fast eine Woche
lang waren Zehntausende Haushalte
in Johannesburg ohne Strom.

Energiakrízis

Dél-Afrika 60%-kal emeli
az áram árát

A 2010-es futball világbajnokság idejére kialudhat az összes fény. A krónikus energiahiánytól szenvedõ DélAfrikában azt tervezik, hogy 60%-kal
emelik az áram árát. A pénzbõl új
erõmû építését kellene finanszírozni.
Johannesburg - A berendezések elavultak, az infrastruktúra leromlott
és közel van az összeomláshoz: DélAfrikában ritka jószág az energia. Az
áramkimaradások a napi élet részévé
váltak. Az Eskom állami áramszolgáltató az elkövetkezõ öt évben 24
milliárd Eurót kíván új erõmûvek
építésébe és a berendezések korszerûsítésébe fektetni. Ehhez pénzre van a
vállalatnak szüksége - ezért 60%-kal
akarja emelni az áramtarifákat.

Fokváros: A kormány
adagolja az áramot
A mammutprojekt finanszírozásához az állam februárban már bevezetett egy kötelezõ áramfogyasztáscsökkentést. A kormány megkísérli
ezen kívül, hogy az energia szigorú
adagolásával legyen úrrá a helyzeten. Egész városokat és térségeket
kapcsolnak le részlegesen a hálózatról, hogy elkerüljék az országos
áramkimaradásokat. Jacob Marogo,
az Eskom elnöke arra akarja a délafrikai fogyasztókat rávenni, hogy
2025-ig két erõmû árát fizessék be.
Emellett a konszern a vízfogyasztását is csökkenteni akarja,

Polgármester választás a
München melletti Kirchheimben

Ugyan Kirchheim közel 700 km-re
van tõlünk, de a választási rendszer és az eredmények tanulsággal
járhatnak számunkra is, túl azon,
hogy a település a régiónkban fekvõ Páty testvérvárosa.
Március 2-ikán volt az elsõ forduló. Miután senki nem szerezte
meg az abszolút többséget, ezért
második fordulóra került sor. (Németországban, ha egy jelölt nem
kerül 50% fölé, akkor a két legtöbb
szavazatot kapott jelölt újra mérkõzik)
A március 16-iki második forduló Heinz Hilger, az eddigi polgármester megválasztását eredményezte (újabb hat évre).
Eredmények:
1. forduló: Hilger 2857 – 44,1%,
Keck 1698 – 26,2%, Merten-Wente
1351 – 20,9%, Weching 403 –
6,2%, Oszwald 165 – 2,5%, összesen 6474 érvényes szavazat. Választásra jogosultak száma 9548
fõ, részvételi arány 67,8%
2. forduló: Hilger 3011 – 53,8%,
Keck 2583 – 46,2%, összesen 5594
érvényes szavazat. Választásra jogosultak száma 9548 fõ, részvételi
arány 58,6%
ami jelenleg az ország édesvízkészleteinek mintegy öt százalékát teszi
ki, nyilatkozta ma a cég elnöke.
Az energiaproblémák mindenekelõtt a Dél-Afrika által rendezendõ
2010-es futball világbajnokság fényében okoznak gondokat. A magas rézárak miatt a tolvajok növekvõ mennyiségû telefon- és erõsáramú kábelt lopnak, veszélyeztetve
ezáltal a rendezvény elõkészületeit.
A múlt évben a kábeltolvajok a fél
országot padlóra küldték Johannesburgban több tízezer háztartás volt
majdnem egy hétig áram nélkül.
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Felszabadulás?
1945.április 4. az egész országunk
szovjet megszállásának közhírelt
napja. Legalább három hét a csúsztatás. Ez a nap több évtizeden át a
„felszabadulásunk“ kényszer ünnepnapja volt. Legutóbb annyit változott a világ, hogy ma nyugodtan
nevezhetem e szomorú történelmi
eseményt megszállásváltásnak. A
németek helyébe hazánkba érkezett,
a marxizmusleninizmus "sikere"
nyomán jelentõs részben hordává
züllesztett, ám egyesek számára talán még ma is "dicsõséges" Vörös
Hadseregnek minõsített ármádia.
Országunkban ekkor félkatonai
rablóbandák rühes lovaikkal, szekereken vonulva is az úgynevezett
felszabadítók részét képezték. A
megerõszakolt,és vérbajossá tett
magyar nõk, a málenkij robotra
összegyûjtöttek százezrei, a nyugatra menekült magyarok rabszíjon történõ hazahozása – a szövetségesek támogatásával – és százával való halálra ítélése, a beköltözött bolsevista hatalom árnyékában, ezek mind, mind a "felszabadítás" részét képezték.
Csupán néhány kirívó dologról
tettem említést, amelyek megszállásnak minõsített történelmi eseménynél is soknak bizonyulnának,
és annak is bizonyultak.
Máté Miklós (MM) humorista
Malacpersely c. könyvében, a SZÓ-

Uniós pályázatot nyert egy
zsámbéki étterem
A zsámbéki székhelyû Gabriele Asztala Kft. többéves elõkészítõ munka
után, együttmûködve egy pályázatíró céggel több, mint 11 millió forint
értékben nyert képzési és oktatási támogatást az Európai Unió HEFOP
(Humán Erõforrás Operatív Program) 3.4.1/05/1. számú pályázatán.
A megnyert pályázat keretében a
Mind Center Kft. heti rendszerességgel kihelyezett angol és német nyelvoktatást, tovább - szintén kihelyezett
jelleggel - hetente-kéthetente félnapos
vezetõi és menedzsertréninget tart a
zsámbéki cég dolgozóinak. Mészáros
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CSAVARÓ SZÓTÁR-ként jelzett fejezetében, egy szellemes szócsavarral így jellemzi "felszabadítóinkat:
A „bolsevik“ fokozása: bolsevik –
rabolsevik – darabolsevik. A rossz –
rosszabb – legrosszabb itt történelmivé tétetett. Szellemes akasztófahumor ez, és sajnos igaz. Lényeglátó humorista az illetõ. Nem válna
kárunkra, ha mindannyiunkat
ilyen tömör lényeglátás jellemezne.
A rovat vezetõje
Egy újabb, az elõzõ témához tartozó idézet MM-tõl, könyvének
GIRBEGURBA MENDEMONDÁK c.
fejezetébõl, a történelmi személyiségek nevével "jegyzett", saját gondolataiból:
"Sztálin ma egy finom szivarral
lepett meg. Viszonzásul egy fejõstehenet adtam neki: Magyarországot." Churchill
(Ez akár el is hangozhatott volna, nem? DK.)

FATELEP Zsámbékon!
Fenyõ fûrészáru,
Lambéria, TûzifaHázhozszállítással!
Zsámbék,
Herceghalmi út 101.
Vályi Csanád
06-20-572-6314

Sándorné, a cég ügyvezetõje elmondta, hogy az oktatáson egy alkalommal dolgozóik fele - közöttük õ maga is - vesz részt. A pályázat önrész
nélküli,
utófinanszírozás
jellegû,
vagyis az
Európai
Unió a
felmerült
és igazolt
költségeket utólag téríti
meg.

Zsörtölõdén
történt – 4. rész
– Remélem, erõsödtetek?
– Eltaláltad. Arányunkat tekintve
igen. Tíz a kettõhöz. összetétel már
szinte elviselhetetlennek tûnt.
– Vannak még csodák. Remélem,
ezekrõl szól az izgalmas történeted?
– Ha türelemmel hallgatnál, elõbb
megszabadulhatnál tõlem. Figyelj
hát! A testületi munka beindult. A
Kör gyakorta ülésezett és a belsõ ellentétek egyre inkább kezdtek jellemzõjévé válni. ezeknek a megbeszéléseknek.
Az elsõ év, fõként a Körön kívüli világ
számára, még viszonylag békésnek
mutatkozott. A kilépõk pótlása, látszólag, a Kört erõsítette. Valójában
mégis a gyengülés felé botorkált ez a
csoportosulás. A Kör összejövetelein a
személyeskedésbe torkolló viták elõre
jelezték, hogy az egység csak ideigóráig képes fennmaradni.
– Ejnye-bejnye. S Te ezt szó nélkül
hagytad? Hagytad, hogy elfajuljanak a dolgok? "Éles" elméd nem talált rá az ok és okozat összefüggéseire? Ezt nehezen tudom elképzelni.
De állítsd le magad egy pillanatra.
Feltápászkodtam fotelembõl, kimentem a konyhába és a hûtõbõl
kivettem két üveg sört, egy alkoholmenetest és egy Drehert. Két poharat tettem a legszebben csillogó
tálcánkra és bevittem a tisztaszobába. Töltöttem mind a kettõnk poharába, mondván: egészségünkre, s
jót húztam, húztunk egyet a hûvös, kesernyés nedûbõl. Néhány torokköszörülés után Miska – enyhén
provokáltnak tûnõ állapotban – kíméletlenül folytatta a történetet.
– Az egyik ülésen, koromnál fogva, megkíséreltem ezt felvázolni,
bevezetésként idézvén Ötvös László: Meditációk címû versének egyik
versszakát:
/Hetvenévestõl nem veheti /sértõnek senki, / ha megmondja, / amivel egyet ért, / vagy ha a dolgot /
másként látja…/ Kétségtelen tény,
hogy a költõ nem az önkormányzati képviselõk egymáshoz való viszonyulásával foglalkozott gondolataiba merülve, de bevezetésként segítségemre volt.
folytatjuk
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Mi a közös a csokoládéban,
a kutyaeledelben és a szájvízben?
Folytatjuk elõzõ számunkban megkezdett sorozatunkat. A cikk adatainak forrásául …. Tod in der Küche (… Verlag
dátum), magyarul „Halál a konyhában“ címmel a … kiadónál megjelent, Németországban nagysikerû könyv szolgált. Tragikomikus adalék, hogy amikor cikkünk szerzõje az egyik legnagyobb hazai könyváruházban az említett
könyv után érdeklõdött, nemes egyszerûséggel a bûnügyi regények és elbeszélések polcához irányították.

Egy krimit parancsolnak? Máris itt van: aflatoxinok a paprikában, tisztítószer a
tojásban, higany a tonhalban, rákkeltõ anyagok a kolbászban, dioxin a tejben, DDT
az anyatejben - a modern élelmiszer-termelés és élelmiszer-feldolgozás árnyoldalai.
MOTTÓ: ha egy békát forró vízbe teszünk,
akkor mindent elkövet, hogy kimásszon belõle, viszont, ha hideg vízbe tesszük, amit
lassan felforrósítunk, akkor ugyanaz a béka
szép csendben hagyja magát megfõzni.

A béka problémája a következõ:
egyszerûen nem veszi észre (nem
"akarja" észrevenni), hogy a hõmérséklet egészen lassan, de emelkedik. Ezért elmulasztja azt, hogy
még idejében cselekedjen.
Vajon mi a közös a csokoládéban,
a kutyaeledelben és a szájvízben?
Mi az, ami a mûsajtban éppúgy
benne van, mint a perecben és a
fogkrémben? Egy jó adag kémia
adalékanyag: szinte nincs termék
asztalainkon és tányérjainkban a
modern
élelmiszer-feldolgozás
közremûködése nélkül.
Madártollból bonbon vagy péksütemény készíthetõ, zöldborsóból
marcipán, baktériumokból kávétejszín vagy krémsajt - az aromák segítségével minden ehetõvé válik.
Szervezetünk azonban abból él,
amit elfogyaszt. Az ételek az ember
számára bizonyos szempontból
olyanok, mint a benzin az autó
számára. Senki sem merné megkockáztatni a kísérletet, hogy autójába beletöltsön valamit, aminek
ugyan benzinszaga van, de valójában víz benzinaromával. Még akkor sem, ha ez - úgymond - természetazonos benzinaroma.
Ételeink szép új világában a címzett valahol lemaradt. Ha ételeink
csak olyanok mintha, olyan az
ízük, mintha, és olyan az illatuk,
mintha, akkor szervezetünk is
csak úgy fog mûködni, mintha...
Mindegy, hogy kenyér, virsli
vagy csecsemõeledel, érzékeinket
manipulálják és átprogramozzák -

a mûételek szintjére. A botrány fo- bok mindig szép simán peregnek ki
lyamatos, a kockázatokat senki a gyorskonyhai készítmények dosem ismeri.
bozából, vagy hogy a tej egy mûA huszadik század élelmiszeripa- anyag csõbõl folyik, nem pedig a terának hatalmas "fejlõdése" a fo- hén tõgyébõl fejik.
gyasztók többsége számára rejtve
Elõzõ számunkban foglalkoztunk
maradt. Ódivatú elképzeléseket dé- a nagyüzemi élelmiszer gyártás
delgetünk ételeinkrõl, amelyek már anomáliáival, sorozatunk mostani
rég nem azok, amik valaha voltak. és következõ részében rávilágítunk
Az eper íze nem az epertõl szárma- azon vegyszerek, hozamfokozó, nözik, hanem egy ausztrál fa fûrészpo- vekedést serkentõ hormonok, az álrából, a kókuszlattartásban és
ízt egy Trichoder- Ha ételeink csak olyafeldolgozásban
ma viride nevû
h a s z n á l t
nok mintha, olyan az
gomba termeli, a
"gyógy"és
barack ízét a rici- ízük, mintha, és olyan
vegyszerek ránk,
nusból nyerik, a az illatuk, mintha, akfogyasztókra vacitromét pedig
ló egészségügyi
kor szervezetünk is
egy penészgomkihatásaival.
bából. A marci- csak úgy fog mûködni,
A történelem
pán zöldborsóból mintha...
ismétli önmagát.
készül, a homár
Az ókori római
és a garnélarák vagy akár a sertéshús birodalomban mind a tehetõs polgáis a tenger mindeddig észre nem vett rok, mind a katonák elõszeretettel
gyümölcseibõl.
használták italaik tárolására és ivásFüstölés helyett mûfüsttel per- ra is a mázas cserépedényeket és a
metezik be a sonkákat és kolbászo- mázas cserépbõl készült poharakat.
kat, és mert a mûfüst nem tartósít, Õk nem tudták, nem is tudhatták,
valamennyi tartósítószer is kerül a hogy a cserépen lévõ szép, fényes,
termékekbe.
vöröses mázban lévõ ólomtartalom
A pácolás során a hús már nem lassan, évtizedeken keresztül szerveveszít víztartalmából, hanem kicsit zetükbe beépülve mérgezte õket,
még nyer is.
gyengítette a májukat, rongálta az
Sokak számára annyira természe- idegrendszerüket, még a csontozatatessé vált a normális és egészséges ikat is támadta. Majd amikor a civitáplálkozástól való nagyfokú eltá- lizáltnak nem nevezhetõ (ezt a fajta
volodás, hogy a (részben) mestersé- cserépedényt nem is ismerõ) barbár
ges termékek számítanak "élelmi- germán törzsekkel kellett csatákat
szernek" és ezek fogyasztását tekin- vívniuk, legyengült szervezetükkel a
tik normálisnak, míg azokat az em- római katonák nem tudtak ellenállbereket, akik a természetes táplálko- ni. Azt állítani, hogy a római birozásra törekszenek, kívülállónak bé- dalom bukását a cserépedényekben
lyegzik. Ez egyáltalán nem furcsa, feloldódó ólom okozta volna, talán
hiszen a napi tapasztalat tanítja ar- túlzás lenne, de hogy hozzájárult az
ra az embert, hogy a krumplidara- biztosra vehetõ.
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folytatás a 9. oldalról
Ma hasonló folyamatok zajlanak
élelmiszereink elfogyasztása során.
A különbség mindösszesen annyi,
hogy a rómaiak nem tudták, hogy
cserépedényeik ólomtartalma az
italaikban oldódva lassan mérgezi
õket. A ma embere viszont már
rendelkezik ezzel a tudással és ha
akar, akkor tud is ezen egészségtelen folyamatok ellen tenni. Jelen
írásunkkal igyekszünk ebben segíteni.
Egészségünk és jó közérzetünk
táplálkozásunktól is függ - egészséges táplálék nélkül nincs egészség. Hogyan is maradjon egészséges az az ember, aki nap mint nap
olyan növényekkel és állatokkal
táplálkozik, amelyek csak a kémia
segítségével képesek életben maradni? Az élelmiszerekben található
káros anyagok egyik leglényegesebb hatása a szervezet ellenálló
képességének gyengítése.
Vámos László Budajenõ
A sorozat valamennyi része megtalálható honlapunkon - www.zsambekimedence.hu)

Nagymama vasárnapi marhahúslevese gazdag kulák módra.
Hozzávalók:
1,5 kg. szürkemarha lábszár, 0,5 kg. kolozsvári szalonna, 1 kg. velõs csont
1 kg. vöröshagyma, 0,5 kg. sárgarépa, 0,5 kg. zeller, 0,5 kg. fehérrépa, 1,5 kg
krumpli, 1 db. kisebb kelkáposzta, 2 szár póréhagyma, 1 csomag zellerzöldje, 1 fej
fokhagyma

Lábszárat alaposan megmossuk, és a szalonnával együtt 20 literes
edénybe tesszük. A vöröshagymát úgy hámozzuk meg, hogy az utolsó sárga héjat rajtahagyjuk (ettõl lesz szép aranysárga színe a levesnek). A sárgarépát, zellert, és fehérrépát meghámozzuk, a zellergyökeret kockára vágjuk. A répákat egy darabban hagyjuk (sokan nem szeretik a fehérrépát, ezért én be szoktam vágni, hogy a belseje is jól kifõjön). A megmosott zöldséget az összekötözött zellerzöldjével és a kelkáposztával, fokhagymával együtt az edénybe teszem.
Igény szerint só, valamint egész fekete bors kerül bele, majd az egészet felengedem vízzel. Hagyjuk jól felforrni, s amikor rotyog, akkor
lefölözzük a habját és a fölös zsírját. Miután a habját kiforrta, amit lekanalaztunk, a legalacsonyabb takaréklángon félig letakarva hagyjuk
ca. 12 órát fõni, majd a megtisztított velõs csontot és meghámozott
egész pityókát (burgonya) beletesszük és egy kicsivel erõsebb lángon 22,5 órán át hagyjuk rotyogni. Fölös zsírját lekanalazzuk. Kész.
Fogások:
1. velõ, pirítóssal
2. leves cérnametélttel és zöldséggel
3. fõtt marhalábszár és/vagy fõtt kolozsvári tormával, velefõtt zöldségekkel és pityókával.
Tartalmas. Jó étvágyat hozzá.

Fortezza Pizzéria Zsámbék

Landora Pizzéria Páty

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.

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

Ételrendelés, a környéken díjmentes házhozszállítás, rendezvények 40-50 fõre.
Hamarosan megnyíló kerthelyiség!
Sodexho jegyet elfogadunk!

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