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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,
– legalább 5 éves, adott területen szer-

zett aktív forgalmi gyakorlat,
– ADR vizsgabizonyítvány,
– 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 lévõ
Bosch raktárába, az alábbi munkakörökbe
keres munkatársakat, azonnali belépéssel:

Csomagoló:
– két mûszakos – 06.00 – 23.00 – mun-

karendben
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
– munkába járás egyéni megoldással.

Komissiózó:
– legalább két év raktári gyakorlat,
– két mûszakos - 06.00 - 23.00 - munka-

rendben,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
– munkába járás egyéni megoldással.

Fenti munkakörökbe idõszakos munka-
végzésre, alkalmi munkavállalók jelent-
kezését is várjuk.
Jelentkezni lehet:

Simon Orsolya
06/23/312-978
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Kezembe került a minap egy komoly
írásmû. Mondhatjuk pénzügyi-tár-

sadalmi elemzésnek is. Mindjárt a 4.
oldalon a következõt írja a szerzõ:

"Ma az élet Nyugatra távozott, s úgy
rémlik, mintha az ember hatalmas,

elhagyatott temetõn haladna keresztül.
Iskola nincs, utak nincsenek, a kor-
mányzat a lehetõ legrosszabb, az

igazságszolgáltatás megvesztegethetõ, a hatósági szemé-
lyek fertelmesek, az adó túlságosan nagy, a törvények

képtelenek, és mindenütt restség és fanatizmus uralkodik"
Ez igen, nem cifrázza, rögtön bele a közepébe. Megnézem

már, ki ez a szókimondó ember, hátha bizniszelhetünk
valamit. Esetleg készíthetnék vele egy interjút, lapunk

olvasói szeretik a szókimondást. Visszalapozok a
borítóhoz. Úgy hívják az urat, hogy Emile Zola, a neve

talán ismerõs egyeseknek. A fenti sorokat pedig 1891-ben
írta. (A pénz - fordította Bajomi Lázár Endre)

Árkos Antal

Restség és fanatizmus

Állás

Zsámbéki CBA áruházunkba
munkatársakat keresünk:

– Pénztáros
– Pultos
– Árufeltöltõ (urat és hölgyet)

Amit kínálunk:

versenyképes jövedelem, jó mun-
kakörülmények, tovább fejlõdési
lehetõség.

Ha hirdetésünk felkeltette figyelmét,
kérjük jelentkezzen Ispán Brigitta áru-
házvezetõnél személyesen vagy a 06-23-
565-500 telefonszámon.

Õszi Akció!
FAGYÁLLÓ rag. 25 kg 780,-
FLEX rag. 25 kg 2.270,-
ALAPVAKOLAT 40 kg    990,-
FALAZÓHABARCS 40 kg    540,-
EXTRICH BETON 40 kg    540,-
POLISZTIROL rag. 25 kg 1.370,-
PADLOPON kült. 25 kg 1.990,-
HÕSZIG. RENDSZER (8 cm) 2.020,-/m2

Várjuk minden Kedves Új és Régi
Vásárlónkat szeretettel!

Zsámbék, Petõfi S. u. 61.

T.: 06-23-340-067

E-mail:
epitokboltja@interware.hu

Web:

www.zsámbékfesték.hu

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 Terjesztés
postai úton, illetve személyesen; © Copyright Zsámbéki-medence

Regionális Hírmagazin; A lapban megjelent írásokkal,
fényképekkel kapcsolatban; minden jog fenntartva!
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A minap Érden akadt intézniva-
lóm. Feladat normaidõn belül telje-
sítve, nézzünk hát körül egy kicsit.
Az új városközpont boltok, irodák
sokaságával, új és felújított épüle-
tekkel, járdákkal, sétányokkal iga-
zán impozáns. De ne csak bambul-
junk, teszteljük le a rendszert éles-
ben is. Megcímzett boríték hónom
alá, irány a posta. De merre is? Az
üzletsor eligazító tábláján többed-
szeri végigolvasásra sem szerepel.
Bezuhanok a sarki utazási irodába.

A bent ülõknek felcsillan a szemük,
bizonyára azt gondolják, veszek
tõlük egy kéthetes all-inclusive le-
opárdvadász túrát a Kilimandzsá-
róba. Javukra legyen szólva, nem
keserednek el attól sem, hogy csu-
pán egy eltévedt vidékivel van dol-
guk. Egy úriember még az utcára
is kikísér - ha rosszmájú lennék,
azt gondolnám, így szabadulna tõ-
lem - és onnan mutatja a postát. A
posta is új, rend, fegyelem, szerve-
zettség és hívószámos rendszer fo-

gad. Ezután be-
nézek a szintén
megújult busz-
pályaudvarra,
kipróbálom a
szuper jegyau-
tomatát. Jegyet
ugyan nem vet-
tem, de az árak-
ról néhány
(érintõ)gomb-
nyomással ha-
mar lehet tájé-
kozódni. Leveze-
tésként körbesé-
tálom az üzlete-
ket, a sarokban
pedig remek ka-
pucsínót kapok
extra adag tej-
színhabbal, így
immár helyre-
állt vércukor-
szinttel autóz-
hattam vissza
Zsámbékra.

Megújult
Mány

Sikeres uniós pályázat ered-
ményeképpen megújult Mány
község belsõ része. A pénzbõl
útfelújítást végeztek, járdákat
és útmenti vízelvezetést alakí-
tottak ki. 

Emlékmû
és kapuk

Páty – ahogy már több írásunk-
ban is beszámoltunk róla –  az
elmúlt években határozott jövõ-
képpel vágott bele a fejlesztések-
be. A község vezetése folyama-
tosan gondoskodik arról, hogy
kisebb-nagyobb látványos je-
lekbõl az arra járók is meggyõ-
zõdhessenek a település fejlõdé-
sérõl. Képünkön a bevezetõ utak
mentén elhelyezett ötletes és íz-
léses köszöntõ-kapuk egyikét
mutatjuk be. 

Di-Fer

Mitsubishi L200 
Double Cab Special Edition
AKÁR 1.070.000 Ft* ÁRELŐNNYEL

Árelőny: Special Edition HT | Hardtop Low
978.000 Ft**
Special Edition SUT | Sport Utility Top
1.070.000 Ft**

RALLITRONIC POWER PACK-KEL  AKÁR 167 LERALLITRONIC POWER PACK-KEL  AKÁR 167 LE

É
rd

e
k

lő
d

jö
n

 m
ár

ka
ke

re
sk

e
d

é
se

in
k

b
e

n
!

Hétköznap? Hétvége? Munka? Szabadidő?

MINDENT VELE!
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Érdi Tető 6-os főút 23.km 
Tel.: 23/524-539
Fax: 23/524-538

Diósd, Balatoni út 8.
Tel.: 70/4500-362

www.di-fer.hu

Egy vidéki Érden
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Ahogyan a régió fejlõdik, úgy fej-
lõdik a Gabriele Étterem, Pizzéria és
Fagyizó is. (a zsámbéki vendéglõt
májusi számunk "Étteremajánló"
rovatában mutattuk be.) Örömmel
fedeztük fel, hogy a nemrég meg-
nyílt új Telki üzletházban is hídfõ-
állást építettek ki maguknak, köze-
lebb kerülve ezáltal a Zsámbéki-
medence Perbál-Budajenõ-Telki vo-

nal által fémjelzett északkeleti szé-
léhez. Az itt lakók ezentúl köny-
nyebben, kényelmesebben juthat-
nak hozzá a kiváló minõségû fagy-
lalthoz és pizzához, vagy ülhetnek
be jövet-menet egy forró tejszínha-
bos kávéra és finom süteményre. 
Cím: Telki, Budajenõi út 4.
Telefon: 26-572-081
Nyitva tartás: minden nap 10-21

Gabriele Telkiben is Vívás
A Telki Sport Egyesület  Vívó-
szakosztálya felvételt hirdet 8-
10 éves lányok és fiúk részére.
Edzések helye: 
Telki Általános Iskola Torna-
terem Telki,  Muskátli u. 2.
Edzések ideje:
Hétfõ 16.00-18.00 (kezdõ, hala-
dó); 18.30-20.00 (haladó, felnõtt)
Szerda 16.00-18.00 (kezdõ, ha-
ladó)
Ezen kívül szeretettel várunk
minden vívás iránt érdeklõdõt
korhatártól és nemtõl függetle-
nül.

Érdeklõdni lehet személyesen az
edzéseken vagy telefonon:
Jakab Zsolt 06.30.9688339, 
zsjakab@enternet.hu
Szívós Kitti 06.30.6994583
Halla Péter 06.20.9324593

www.premieroutlets.hu

A tanévkezdéshez 

30-70% 

kaphat meg. 

10.00 - 20.00 
BUDAPARK KIJÁRAT



– Ugyan hogy tudnám a partner-
kapcsolat 20 évét és a világ meg-
változását ez idõ alatt néhány
percben összefoglalni? – kezdte be-
szédét Gerhard Schmidt wettenber-
gi polgármester a zsámbéki Zárda-
kertben tartott ünnepségen. 

– Azért megpróbálom – tette
hozzá mosolyogva. 

A múlt
Európa eddigi leghosszabb békeidõ-
szakára tekint vissza és bátran
mondhatjuk, Wettenberg, Zsámbék
és Tök lakossága a sokrétû egyéni,
családi és közösségi kapcsolatokon
keresztül hozzájárult a Kelet és a
Nyugat egymáshoz közeledéséhez.
Ezt a folyamatot tetõzte be 2004.
május 1., az Európai Unió bõvítése.
Sokan és sokat tettek a partnerkap-
csolatért. Nem akarok neveket
mondani, de két nevet mégis ki kell
emelnem: Zink Imre egykori pol-
gármesterét és Johann Hainét, aki a
Heimatverein Zsambek elnöke volt. 

Az elmúlt idõ-
szakban a telepü-
léseink közötti
partnerkapcsolat
az emberek kö-
zötti élõ kapcsola-
tokkal telt meg,
ezért köszönetet
mondok minden-
kinek, aki tett
ezért az ügyért az
elmúlt 20 év so-
rán.

A jelen
Ami a jelent illeti,
örömünkre szolgál, hogy láthatjuk
Zsámbék fejlõdését, az infrastruk-
túra kiépülését, új cégek, vállalko-
zások létrejöttét, amikre mindany-
nyian büszkék lehetnek. 

A további fejlõdés érdekében na-
gyon fontos, hogy meglegyen a
demokratikus alapegyetértés. A
helyi közösség alapja az összetar-
tás és a „mi ügyünk“ szemlélet. 

Településeink között ez megvan,
ahogyan ezt a kétévente megrende-
zett EU-szemináriumaink is bizo-
nyítják. Legyen szó hulladékgaz-
dálkodásról, szennyvízelvezetésrõl,
éghajlatvédelemrõl vagy közleke-
dési gondokról, bármely, a part-
nerségben résztvevõ település
örömmel fogadja a többiek ötleteit,
tapasztalatait. 
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20 év Zsámbék-Wettenberg
Húsz év nagy idõ. Felnõtt lesz a gyermekbõl ennyi idõ alatt, ahogyan határo-

zott járású felnõtté vált a partnerkapcsolat is a húsz éve botladozva nekiinduló
kisgyerekbõl. Most átadjuk a szót annak, aki kezdetektõl fogva vigyázta,

segítette ennek a kapcsolatnak a megerõsödését.

Közel 80 fõs küldöttség érkezett a zsámbéki évfordulós ünnepségekre Wettenbergbõl. Legtöbbjüket a
vendéglátók már régi ismerõsként üdvözölték. Másnap vendégek és vendéglátók valamennyien részt vettek
a Zsámbéki Romtemplomban megtartott ünnepi szentmisén, ahol Lovas Lajos polgármester kitüntetéseket
adott át arra érdemes zsámbéki polgároknak. Az ünnepség a megszentelt, nemzeti színû szalaggal átkötött
kenyerek kiosztásával ért véget. 
Délután a wettenbergi és a zsámbéki polgármester közösen koszorúzta meg a családtagok és számos tisztel-
gõ polgár jelenlétében Zink Imre sírját, majd a menet levonult az önkormányzat épülete elé, ahol hivatalosan
átadták a felújított Török-kút teret. 
Ezt követõen ünnepség kezdõdött a Zárdakertben, ahol Gerhard Schmidt és Lovas Lajos mellett beszédet mon-
dott Baksa László, Tök község polgármestere is. A beszédek után polgármesterek és a civil szervezetek jelen-
lévõ vezetõi ajándékokkal kedveskedtek egymásnak, majd kulturális program, zenés-táncos mulatság, este
pedig tüzijáték következett. 
Másnap budapesti városnézéssel folytatódott a program, délután pedig az önkormányzat elõtt táblaavatás
volt, "Wettenberg 1012 km" felirattal. Este a zsámbéki civil szervezetek bográcspartit szerveztek a
Zárdakertben, a vendégek fúvószenekara adta a zenei aláfestést. 
Pénteken partnerkapcsolati megbeszélések folytak, délután pedig közös megemlékezés és koszorúzás volt a
kitelepítési emléktáblánál, illetve szabad program vendégeknek és vendéglátóknak. 
Estére a Lochberg tánccsoport szervezett vetítést és kötetlen beszélgetést a Zárdakertben. 
Szombaton a 8. Zsámbéki Baráti Lovastalálkozó megnyitóján Tóth István fõszervezõ köszöntötte a német
vendégeket, akik ezt követõen megtekintették a lovasrendezvényt. Wettenbergi vendégeink vasárnap reggel
ismét egy jól sikerült partnertalálkozó emlékével térhettek haza.
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A jövõ
A partnerkapcsolat már sokat ho-
zott számunkra, de továbbra is
ápolnunk kell. Az európai egység
csak akkor válhat valóra, ha az érin-
tett országok lakói is akarják. Az a
nemzedék, amelyik létrehozta a
partnerséget, még felelõs beosztás-
ban van, de ahogy idõsebbé válunk,
úgy vonulunk vissza feladatainktól.
Ezért most az a legfontosabb, hogy
olyan fiatalokat találjunk, akik to-
vább végzik majd a munkát. A jövõ
a fiataloké, õk alakítják ki maguk-
nak. Fontos, hogy a kapcsolatokba,
különösen a családok közötti szemé-
lyes kapcsolatokba a fiatalabb nem-
zedékeket is bevonjuk. 

Mi a következõ évtizedben is fi-
gyelemmel kísérjük majd a part-
nerkapcsolatot, dolgozunk tovább
a 25-ik évfordulóig. 

Köszönjük, hogy barátként te-
kintenek ránk, hogy itt lehetünk,
köszönjük a szívélyes és barátsá-
gos vendéglátást. Éljen a Zsámbék-
Wettenberg partnerkapcsolat, ami-
nek további fejlõdését kívánjuk!“ 

E szavakkal fejezte be Schmidt pol-
gármester úr beszédét, szemmel látha-
tóan elérzékenyülve. Ezúton kívánunk
neki további jó egészséget a következõ
20 éves évfordulóig és azután. 

Ahol a szükség…
Wettenbergi barátaink, akik a
partnerkapcsolat 20-ik évforduló-
ja alkalmából érkeztek
Zsámbékra, nem feledkeztek meg
másik testvértelepülésükrõl sem és
egy gyönyörûen felújított töb-
bcélú haszonjármûvel lepték meg
Tök község önkormányzatát és
lakóit. A segítség a legjobbkor
érkezett, mert az elõzõ, 22 éves
darab éppen a napokban mondta
fel a szolgálatot.

Zsámbéki Lovasnapok 2008
Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a térség legnagyobb lovas
rendezvényének számító Zsámbéki Baráti Lovas találkozót. Sajnos, az
általános rossz gazdasági helyzet rányomta a bélyegét erre az ese-
ményre is, kevesebb szponzor tudott ebben az évben támogatást nyúj-
tani. Ez meglátszott a tavalyihoz képest karcsúbb programon is, de
azért mindenki jól érezte magát. Az idõjárás is kedvezõ volt, ezúttal el-
került minket a nagy hõség és az azzal járó rengeteg por. A zsámbéki
önkormányzat a területet és jó pár munkáskezet biztosította, pénzbeli
hozzájárulásra már nem futotta a falu szûkös költségvetésébõl. Tóth
István fõszervezõ elmondta, hogy összességében elégedett, bár a finan-
szírozási nehézségek tagadhatatlanul léteznek.

Elõzmények és rövid kronológia
1946 – a II. világháború következményeként kitelepítik Zsámbék né-

met származású lakosságát
1985 – Günther Feussner (Wettenberg, Németország) és Fernand Ma-

rin (Sorgues, Franciaország) polgármesterek meglátogatják Zsámbékon
Zink Imre akkori tanácselnököt

1986 – elõzetes megállapodás alapján 100 fõs német küldöttség érke-
zik Zsámbékra, valamint 50 vendég Sorguesbõl, Wettenberg francia
testvérvárosából. Jól jellemzi az akkori viszonyokat, hogy 4 órát kel-
lett állniuk a határon. A vendégeket jólesõen érinti a zsámbékiak mély
vendégszeretete. 

1987 – folyamatos egyeztetések folynak a néhai NSZK fõvárosában, Bonn-
ban a magyar nagykövetségen a hivatalos partnerkapcsolat lehetõségérõl. 

1987. október 7-ikén hivatalosan is aláírják a partnerkapcsolati meg-
állapodást. Ez az elsõ ilyen szerzõdés egy magyar és egy német kistele-
pülés között. (csak egy-két magyar városnak volt ilyen addig)

1989 szeptemberében megnyílik a magyar-osztrák határ. Ezzel megkezdõ-
dött a vasfüggöny lebontása és megnyílt az út a német újraegyesítés felé.

1989 és 2008 között számos találkozó zajlott a két település egyesü-
letei, iskolái és önkormányzatai között. 

Az augusztus 20-iki kitüntetet-
tek között volt Matyó Lajos
zsámbéki református lelkész is,
aki Pro Urbe díjat kapott az új
református imaház felépítésének
megszervezéséért és az építkezés
lebonyolításáért. A tiszteletes a
díj átvételekor szerényen csak
annyit mondott, hogy az elisme-
rést nem õ érdemli, hanem az
egész zsámbéki református kö-
zösség, akik hittel, munkával és
anyagiakkal egyaránt hozzájá-
rultak a sikerhez. 



Felvittem a minap Zsámbékra érke-
zett német küldöttség néhány tagját
a hegyre. Gyönyörködtünk a táj-
ban, beszélgettünk. Azt mondták,
békés, nyugodt, rendezett a Zsám-
béki-medence. Akár Németország-
ban is lehetnénk. Illetve, mégse. Ha
nem is elsõ, de második pillantásra
feltûnik a különbség. Sehol egy
napelem a háztetõkön! Németor-
szágban akármerre járunk, minden
negyedik-ötödik háztetõn ott van-
nak a napelemek, könnyítve ezzel is
az ország energiamérlegén. 

(adatok, részletek „A német példa“
címû, honlapunkon megtalálható
cikkünkben: http://www.zsam-
bekimedence.hu/nemetpelda.htm) 

Pedig ott a napsütéses órák száma
kevesebb, mint Magyarországon.
Nekünk nincs(?) szükségünk ilyen
"úri huncutságra", Paks még terme-
li az áramot 7-8 Ft/kWh áron. Igaz,
mire hozzánk jut, 35 forint lesz a
nyolcból, de hát ez egy ilyen ország.
Ha meg kevés az erõmûvi kapacitás
- amint a múlt nyáron is kiderült,
lásd "Teljesítõképessége határán a
villamosenergia-rendszer" címû cik-
künket 2007. júliusi számunkban -
akkor üzembe helyeznek egy "kor-
szerû" gázerõmûvet. 

Több éves elõkészület után 2008.
április 6-án, Vásárosnaményban ün-
nepélyes keretek között helyezték el a
136 millió eurós tervezett beruházás-
sal megvalósuló 230 MW-os kombi-
nált ciklusú "Heller Erõmû" alapkö-
vét.

A Vásárosnamény külterületén
épülõ 233,2 MW beépített teljesít-
ményû korszerû kombinált ciklu-
sú gázturbinás erõmû hatásfoka
51,25%. A beruházás teljes bekerü-
lési költsége mintegy 136 millió
euró, a tervezett befejezése 2009.
december 31, így az erõmû 2010-
ben kezdheti meg kereskedelmi
üzemét. A beruházás az MVM
ERBE Zrt. fõvállalkozásában való-
sul meg.

(tozsdeforum.hu)

Gáz, mi az nekünk, majd kapunk
az oroszoktól. Persze, az arcunkra,
mint a grúzok. 

Mondják viszont, hogyMakón
van rengeteg gáz. Született is
együttmûködési megállapodás a
MOL, a kanadai Falcon és az ame-
rikai Exxon óriásvállalat között a
kitermelésrõl.

A kanadai Falcon Oil & Gas Ltd. és
magyarországi leányvállalata, a
TXM Olaj és Gázkutató Kft. fejlesz-
tési és kitermelési megállapodást kö-
tött az amerikai Exxon Mobil olaj-
társasághoz tartozó Esso Explora-
tion International Ltd.-vel. A megál-
lapodás a Falcon makói kitermelési
engedélyes területének 75 százalékára
vonatkozik. A meghatározott terület
meg nem osztott 33 százaléka a
Falconé marad, 67 százaléka az
Exxon Mobilé, a területet ezentúl az
Exxon Mobil üzemelteti, közölték a
Falconnál. (tozsdeforum.hu)

Valamint:
A MOL és az ExxonMobil megálla-

podtak a Makói árok kutatási prog-
ramjáról

Az elmúlt év során készített közös
mûszaki tanulmány bíztató eredmé-
nyei alapján a MOL és az
ExxonMobil leányvállalata, az
ExxonMobil Kutatás és Termelés Ma-
gyarország Kft. (ExxonMobil) 2008.
április 11-én megállapodást írt alá,
egy közös kutatási program indításá-
ról a MOL Makói árokban lévõ 106.
és 107. kutatási blokkjaiban. Az
ExxonMobil finanszírozza a teljes
kutatási programot, és a felek meg-
egyeztek, hogy 50-50%-ban részesed-
nek a kutatási eredményekbõl.
(bet.hu)

2012-ben már jön a gáz is - jó
esetben. Mert a makói gáz olyan
mélyen van, (ca. 6 km, háromne-
gyed Himalája, csak lefelé) ahon-
nan még az amerikai technológiá-
val is macerás felhozni. 

Szóval, valami tényleg hiányzik.
De nem (csak) a napelem. Az elõre-
látás. 
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Bálatûz Biatorbágynál 

Vasárnap hajnalig tartott az ol-
tása annak a 400 bála takar-
mánynak, amely augusztus 30-
ikán szombaton kora este gyul-
ladt ki Biatorbágy határában. A
Katalin-hegyen egy állattartó te-
lepen kazalba rakott széna, szal-
ma, lucerna égett. 

Kis-Guczi Péter, az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság sajtóügyeletese elmondta,
hogy az érdi tûzoltók szétbon-
tották a bálákat, hogy a lángok
ne terjedjenek át a közeli fákra,
valamint istállóra. Segítségükre
érkeztek a zsámbéki és a fõváro-
si tûzoltók is. (Fotó: Kis-Guczi
Péter, OKF)

(Energia)Napló

Valami hiányzik,
avagy kell-e napelem a medencébe?

Felhívás
Mint ismeretes, május 14-ikén fia-
talkorú tettesek szórakozásból fel-
gyújtották Zsámbékon a Rácváros
utca felsõ végén található mûem-
lék jellegû sváb házat. A százéves
tetõszerkezet a lángok martaléká-
vá vált. Az épület eredeti állapot-
ban történõ helyreállítása megha-
ladja az idõs és részben beteg tulaj-
donosok anyagi és fizikai erejét. 

Ezúton is kérjük a jó szándékú
embereket, lehetõségeikhez mér-
ten anyagilag vagy munkafel-
ajánlással nyújtsanak segítséget
Zsámbék egyik jellegzetes régi
épületének helyreállításához.
Köszönettel: A Tafferner család

Tel.:: 06-23-341-779 
Bankszámlaszám:

11773023-00029124 
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Laikus szemmel talán nincs kü-
lönbség gyapjú és gyapjú között,
holott a késztermék használható-
ságát, tartósságát, egészségünkre
gyakorolt hatásait és persze árát
tekintve óriási eltérések mutatkoz-
nak. Az utóbbi idõben egyre több a
"házaló hamiskártyás", akik a
Naturhome-ra hivatkozva, keres-
nek fel otthonukban jobbára idõs,
könnyen félrevezethetõ embereket
- de járt már pórul agilis, középko-
rú panaszos is -, s silány, gyapjút
alig látott termékeiket "sózzák el"
nekik horribilis áron. Figyelem, a
Naturhome nem értékesíti termé-
keit ügynökökön, házalókon ke-
resztül - óvakodjon a nepperektõl!

Mit jelent a Naturhome-nál a
100% tiszta élõgyapjú?

Kizárólag olyan gyapjút haszná-
lunk alapanyagként, melynek fel-
dolgozása során nagy gondot for-
dítanak a gyapjú természetes zsír-
anyagának, lanolintartalmának
megõrzésére. Ez azért nagyon fon-
tos, mert ennek hiányában a gyap-
jú sprõddé, töredezõvé válik, amit
a modern ipari technológiákkal
ugyan ki lehet küszöbölni, de
mindörökre elvész a gyapjú termé-
szetes - lanolintartalmának kö-
szönhetõ - antibakteriális és egyéb
pozitív élettani hatása. Jó tudni,
hogy az élõgyapjú termékek - el-
lentétben a kevert szálas anyagok-
kal - kézzel, illetve némelyek gép-
pel is moshatóak.

Miért páratlan és nélkülözhetet-
len az Ön számára a Naturhome
gyapjúágynemû? 

1. Friss és fitt reggel a nyugodt,
zavartalan éjszaka után, melyet a
gyapjúszál hõmérsékletkiegyenlítõ
tulajdonsága garantál. Az alvás so-
rán egy ideig tûri testünk az egyre
melegebb környezetet, majd leve-
gõre vágyva megszabadul takaró-
jától. Ez a hirtelen hõmérsékletvál-
tozás stresszt idéz elõ szerveze-
tünkben, melynek azonnal érezhe-
tõ hatása megfázás, illetve hosszú
távon izületi gyulladás lehet. Ezzel
szemben a gyapjú állandó, ideális
hõmérsékletet biztosít testünk szá-
mára - nincs túlmelegedés, illetve

lehûlõ felületek - az éjszaka folya-
mán, így az alvás valóban pihente-
tõ és regeneráló.

2. Nincs többé csatakos ébredés
az éjszaka közepén, mert a gyapjú-
szálak szerkezetüknél fogva hét-
szer több nedvességet (verejtéket)
képesek felvenni bõrünkrõl, mint
bármely más szál, majd a levegõbe
továbbítják azt.

3. Üde, selymes bõr minden reg-
gel, hiszen a bõr száraz, verejték-
mentes az alvás ideje alatt, ezáltal
intenzív és hatékony a bõrfelüle-
ten zajló méreg-kiválasztódási fo-
lyamat, s a gyapjúszálak termé-
szetes lanolintartalma - mely anti-
bakteriális hatással bír - közömbö-
síti a szervezetbõl kilépõ méreg-
anyagokat. A lanolinos Naturho-
me gyapjúfelület továbbá javítja a
bõr vérellátását, fájdalomcsillapító
hatással bír, klinikai vizsgálatok
igazolják jótékony hatását reuma-
tikus és mozgásszervi megbetege-
dések esetén.

Ismerje meg Ön is a gyapjú
nyugtató puhaságát, látogasson el
hozzánk! A BNV-hez kapcsolódó
õszi vásárunk alkalmából Ön szep-

tember 10. és 30-a között 17%
kedvezménnyel tudja beszerezni a
pihentetõ, egészséges alvás nélkü-
lözhetetlen kellékeit, Naturhome
gyapjútakarókat, párnákat és de-
rékaljakat az egész család Örömére!
Figyelem: ha magával hozza a
mellékelt kupont, csodálatos, új
gyapjútakarója vagy párnája mellé
egy kényelmes gyapjú ülõpárnát is
ajándékozunk! (x)

Zsörtölõdén
történt – 7. rész

A jóból is megárt a sok, Misikém.
Gondolom, nyakig benne voltál az
ügyekben. S ha igen hogyan reagált
erre cukrod, és a vérnyomásod?

A cukrommal nem volt baj de a
vérnyomásom nem akarta tûrni az
áldatlan állapotokat. Harmadik
"erõvé" alakultam, egyedül. A szok-
nyás derék és az egyik bizottsági el-
nök köré csoportosulva állt egymás-
sal szemben a testület apraja-nagy-
ja. Sértegetések, feljelentések, szer-
vezkedések és ennek eredményeként
létrejött erõ szülte hatalmi mániá-
kusság, és szereptévesztések sora,
erkölcsösnek nem mondható eszkö-
zök bevetése, sunyiság, és egymás
embereinek a kinyírására való törek-
vés mind, mind fellelhetõ az egyéb-
ként sokkal többre érdemes testület
tevékenységében. Ezek még azt is el-
takarták, azokat az eredményeket is,
amelyekre akár büszke is lehetne - a
mai nehéz gazdasági helyzetben -
akár melyik hasonló méretû telepü-
lés önkormányzati testülete.

Nem tudom, hogy ebbõl az egy-
mással szembe került társaságból a
z-edik alkalommal hányan kapnak
majd bizalmat, a választásnál. Per-
sze, sejtéseim azért vannak.

Ön ismeri a gyapjút, vagy Önt is könnyûszerrel becsapnák a „gyapjúnepperek“?

www.zsambekimedence.hu                   Zsámbéki-medence 2008/08 EGÉSZSÉG

Címünk: Zsámbék, Mányi út 63. 
Nyitva tartás:
hétfõ – péntek: 9–18, szombat: 9–13
Telefon: 20–958–5273
E-mail:
nagy.gyongyi@naturhome.hu
Web: ww.naturhome.hu,
www.bioalvas.hu

Folytatjuk
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Ahogy tavaszi cikksorozatunkban
beszámoltunk róla, Európa lakos-
sága egyre több élelmiszeradalékot
visz be szervezetébe a táplálkozás
során. Az európai közvélemény a
szaporodó botrányok hatására
egyre nagyobb aggodalommal te-
kint arra a rengeteg mesterséges
anyagra, amit élelmiszer címén el-
fogyasztunk, elfogyasztatnak ve-
lünk. Az E-számmal jelölt mintegy
2600 különbözõ adalékanyagból
évente körülbelül 3 kg-ot eszik
meg egy átlagos európai anélkül,
hogy tisztában lenne annak káros
hatásaival. A növekvõ társadalmi
nyomás hatására az Európai Parla-
ment (EP) nemrég elfogadta az élel-
miszer-adalékanyagokra, aromák-
ra és enzimekre vonatkozó uniós
irányelvcsomagot. Az új, hatéko-
nyabb eljárások elõsegítik az élel-
miszeripari termékek szabad moz-
gását az EU-ban, és - többek kö-
zött - egyes színezékeknek a cso-
magoláson történõ pontosabb fel-
tüntetésével jobb egészségügyi és
fogyasztóvédelmi kereteket biztosí-
tanak. Nem tudjuk elõre, mennyi-
ben fogja az új szabályozás a mû-
kaják további terjedését meggátol-
ni. Egy valamit viszont tudunk: az

a biztos, ha mi magunk járunk
utána ismert forrásból származó,
ellenõrzött minõségû élelmiszere-
inknek. 

CBA
Biatorbágyon is

Zsámbék és a Budaörs határában lévõ M1 Outlet
Center után Biatorbágyon is CBA áruház nyílik ok-
tóber 1-én, az autópályáról bevezetõ második kör-
forgalom mellett.
Képünk augusztus utolsó hetében készült!

Nyomtató javítás
20-921-6851

Korszerûbb uniós élelmiszeripari szabályok

Gastland M1 Hotel***,
Étterem és Konferenciaközpont
Páty, M1 autópálya, 22. km
„Sasfészek“ pihenõ
Postacím: 2071 Páty, Pf. 250
Tel.: 23-555-500
E-mail: info@gastlandm1.hu
Web: www.gastland.hu
Nyitva tartás: 0-24 óra
A szolgáltatások részletes felso-
rolása megtalálható lapunk hát-
só borítójának belsején. 

Fortezza Pizzéria Zsámbék
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
d í j m e n t e s
házhozszállí-
tás, rendez-
vények 40-
50 fõre.
Kerthelyiség
k é n y e l m e s
bútorokkal!
Sodexho jegyet
elfogadunk!

Landora
Pizzéria

Páty, Rákóczi Ferenc u. 11.
T.: 23-344-356
Nyitva tartás:

minden nap 12-22 h.

–Mérséklet árak, napi menü már 700 Ft-ért
–Barátságos kiszolgálás, családias hangulat
–Az étterem házhozszállítást is vállal.




