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Túlélés
Érdekes társaságba járok mostaná-
ban. Fiatal, jól képzett, erős-egész-
séges emberek sokféle szakmával és 
tudással, az átlagosnál jobb anyagi 
és kulturális helyzetben. Megtisztelte-
tésnek is veszem, hogy a magamfajta 
csóró „öreget” is bevették a csapatba. 
A sokféleségben azonban van egy erős összetartó ka-
pocs. Aggódunk. Látjuk – legalábbis látni véljük – a vi-
lágban, még inkább pedig itthon felhalmozódó és egyre 
feszítőbb gondokat, ugyanakkor keressük a megoldást, 
az egyéni, családi, kisközösségi túlélés lehetőségeit. 
A sokféleségből adódóan a tervezett menekülőutak is 
sokfélék. Van, aki konzervet halmoz, kutat fúr, földet 
vesz, állatot tart, lőni-verekedni tanul, illetve több min-
dennel is foglalkozik ezek közül. Sokan a gázszolgálta-
tótól független fűtést, némelyek független áramellátást 
terveznek-építenek, vagy a meglévő rendszereiket 
cserélik takarékosabbra, fenntarthatóbbra. Cselekedni 
jobb, mint tétlenül várni az ismeretlenre. 
Az információkat kicseréljük egymással, a felgyü-
lemlett, bárki számára hasznosítható tapasztalatokat 
pedig igyekszünk időről-időre Olvasóinkkal is megosz-
tani lapunk hasábjain. 
Azután majd csak lesz valami. 

Árkos Antal
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Állás

Zsámbéki CBA áruházunkba munkatársakat keresünk:
– Pénztáros
– Pultos
– Árufeltöltő (urat és hölgyet)

Amit kínálunk:

versenyképes jövedelem, jó munkakörülmé-

nyek, tovább fejlődési lehetőség.

Ha hirdetésünk felkeltette fi gyelmét, kérjük, je-
lentkezzen Ispán Brigitta áruházvezetőnél sze-
mélyesen vagy a 06-23-565-500 telefonszámon.

Citroën Wendom
Budapest,
III. ker. Bécsi út 178.
Telefon: (1) 439-1111
Fax: (1) 439-1110
E-mail:
info@citroenwendom.hu
Web: www.citroenwendom.hu
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A tanárnő a Mortimer – Angol 
nyelvklub partnereként angolórá-
kat ad, kifejezetten óvodás, illetve 
kisiskolás gyerekeknek. Vajon ez az 
iskolai angolórák vetélytársa volna? 
„Nem” válaszolja Eszter „Mi nem 
megelőzünk, hanem felkészítünk”

Az ilyen fi atalkorban elkezdett 
idegennyelv-tanulás előnye, hogy 
„A gyerekek úgy tanulják meg az 
angolt, ahogy azt anyanyelvükkel 
tették” – mondja Eszter – „Játéko-
san és nem a nyelvtanon rágódva.”

Ezen felül az órák kiscsoporto-
sak, legfeljebb 8 gyerekkel, így tisz-
tán hallanak minden szót és meg-
kapják a fi gyelmet, ha valami nem 
megy nekik.

Nem számít, hogy a gyerekek még 
nem tudnak írni-olvasni. Itt az elsőd-
leges a beszéd és a nyelv megértése.

„Az olvasás és írás később jön.” 
– nyilatkozza Porkoláb Eszter. Elő-
ször a kérdések, az éneklés és az 
egyszerű feladatok kerülnek sorra: 
„A tyúk megeszi a kutyát – igaz 
vagy hamis?” – kérdezi Eszter. Ha-
mis, persze. Az ismétlések és társí-
tások révén a gyerekek tágítják szó-

kincsüket – ráadásul, ha egy kvíz 
során kiküldhetik tanárukat a te-
remből, az csak külön szórakozás.

„A kisgyerekek akcentus nél-
kül tudnak megtanulni angolul.” 
Porkoláb Eszter ez irányú tapasz-
talatai az mutatják, hogy a gyere-
kek nem fogják 
unni a későbbi 
(iskolai) angol-
órákat sem. A 
Mortimer – An-
gol nyelvklub 
olyan különle-

ges tananyagot fejlesztett ki, mely 
összhangban van az iskolai anyag-
gal és nem előzi meg azt, így később 
a gyerekek jobban koncentrálhatnak 
a nyelvtanra.

A gyerekek minden órát élveznek, 
hisz körben ülnek, nem padokban 
és együtt éneklik a „test dalát”, ami-
vel játékosan megtanulhatják a test-
részeket. További előnye még ennek 
az oktatásnak hogy „Nincs házi fel-
adat sem” – mondja nevetve Eszter.

Porkoláb Eszter további csopor-
tokat is szeretne megnyitni, többek 
között Pátyon és a környező tele-
püléseken is, ezért megrendezi első 
ingyenes próbaóráját 2009. március 
24-én 17 órakor a pátyi Művelődési 
Házban. A részvétel díjtalan, jelentke-
zés és további információ a 0670/365-
8016-os telefonszámon vagy a www.
mortimer-english.hu oldalon.

Angoltudás már az iskola előtt a Mortimerrel
„Jó napot Eszter,” köszöntik a gyerekek tanárukat; „Jó napot gyerekek”, jön a válasz. A jelenet bármelyik 
iskolában megfi gyelhető, azonban ezek a gyerekek Porkoláb Eszterrel óvodás korban tanulnak angolul.

Jogsegély munkavállalóknak, 
vállalkozóknak

„Jogi segítség a munka világában!” szlogennel in-
dult útjára a „JOGPONT Hálózat” elnevezésű jog-
segély-szolgálat. A pályázati támogatásból, munka-
adói és munkavállalói érdekvédők összefogásával 
létrejött szolgáltató hálózat a szakmunkás tanuló 
továbbtanulási kérdéseinek megválaszolásától 
kezdve az általános munkaügyi, munka- és cégjo-
gi, társadalombiztosítási problémák megoldásán 
keresztül a fi nanszírozási és pályázati tanácsadásig 
hozzájárul a vállalkozói környezet javításához Ma-
gyarország hét régiójában, 141 helyszínen. Munka-
vállalókat, jelenlegi leendő munkáltatókat egyaránt 
várnak a jogpontokon, ahol a munkaerőpiacra való 
belépéssel kapcsolatos tanácsadás mellett a vállal-
kozóvá válás tudnivalóiról is információkat szerez-
hetnek.  
A JOGPONT Hálózat konzorciumban működik, ré-
giónként más-más projekt gazdával. (térségünkben 
a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége - 
MSZOSZ) 
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A hitelválság, majd a nyomában 
járó gazdasági válság újabb és 
újabb áldozatokat szed, miközben 
az alagút végén még mindig nem 
látszik a fény. (Vagy ha igen, akkor 
az a közeledő mozdony fénye). 

Kedves Olvasók, Önök jól emlé-
keznek, ez az a válság, melyről még 
tavaly nyáron is azt állították szor-
gos népünk szeretett vezérei, hogy 
minket nem fog érinteni. Ehhez ké-
pest itt van, és ravaszul rongálja a 
közérzetünket. Miközben szorgos 
népünk már említett szeretett vezé-
rei újabb blöffökkel szórakoztatják 
az egyre csökkenő létszámú nagy-
érdeműt.

Zsámbékot szerencsére eddig 
elkerülték a nagyobb csapások, a 
település töretlenül fejlődik, halad 
a várossá válás sokszor kátyús és 
rögös, girbe-gurba útján. A városia-
sodás legújabb szemmel látható jele 
volt a nemrég kihelyezett „Megáll-

ni tilos” tábla a piactérre vezető kis 
utcában. A népek ugyan továbbra 
is megálltak – már csak megszo-
kásból is – az utca jobb oldalán, de 
a fejlődés szekerét nem lehet csak 
úgy megakasztani. A bürokrácia 
csökkentésének jegyében nemrég 
alkalmazott közterület-felügyelő 
rögvest lecsapott a renitensekre és 
sorra megbírságolta őket ötezer fo-
rintra. Ennyi pénzből egy hétig be 
lehet fi zetni valamelyik környékbe-
li étterem menüjére, addig sem hal 
éhen az ember. (még marad is az öt-
ezer forintból)

Falun még van 
összetartás, a köz-
felháborodás nyo-
mán a táblát elvit-
ték, tudomásunk 
szerint ugyan-
akkor a közte-
rület-felügyelőt 
sem érte fi zikai 

atrocitás. Akár elégedetten hátra is 
dőlhetnénk a kissámlin, de tudjuk, a 
hivatal olyan, mint a lesben álló ra-
gadozó, ha kell, visszavonul és kivár, 
hogy megint lecsaphasson áldozatára. 
Amíg megérik az újabb nagyívű gon-
dolat, adnék egy képes tippet, hogyan 
is csinálják ezt „A Városban”. A másik 
képet pedig a „közterület-felügyelet” 
fi gyelmébe ajánlom, igaz, egy kicsit 
többet kell sétálni hozzá, mint a az ön-
kormányzat és a piactér közötti ötven 
méter. De azért még Zsámbékon belül 
van – ha a helyismeret hiányzik, szí-
vesen megmutatom.  

Árkos Antal

Városiasodunk
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(A cikket eredetileg decemberi szá-
munkba szántuk, de a sok érdekes téma 
között kicsit háttérbe szorult. Most 
pótoljuk a lemaradást, mivel a téma to-
vábbra is aktuális. Sőt.)

Tombol a karácsonyi szezon. 
Vagy legalábbis tombolnia kéne. 
Nézzünk körül a medencében. Ne a 
kertiben, ami módosabb Olvasóink-
nál szépen karbantartva, letakarva 
pihen, még módosabb olvasóink-
nál egész évben üzemel. Nekünk, 
még kevésbé módosaknak marad a 
Zsámbéki-medence. Három outlet 
is települt térségünkbe, lássuk, 
hogy boldogulnak.

A Premier Outlets Center első-
ként lépett színre Biatorbágyon, ez-
zel meg is alapozta sikerét. Nemrég 
ismét bővítették, a látogatószám – 
hangsúlyozottan szubjektív – becs-
lésünk alapján nem csökkent. (2008. 
decemberében, a cikk elkészültének idő-
pontjában – a szerk.)

A szinte egyidőben indult és az-
óta is gyengélkedő törökbálinti 
GL Outlet gyakorlatilag halódik, 
decemeber közepén, péntek dél-
után rajtam és a két biztonsági őrön 
kívül egy-két véletlenül betévedt 
nézelődő kóvályog. A megmaradt 
üzletekben pedig az eladók alapo-
san felöltözve, mert bizony elég 
gyér a fűtés. Néhány – már kiürített 
– üzleten tábla: „műszaki okok mi-
att zárva”. Hát persze. Máshol meg 
az anakronisztikus szövegű színes 
plakát fogad: „itt hamarosan új üz-
let nyílik”. Várjuk. 

Az átellenben, szinte Budaörs, 
Budakeszi és Biatorbágy hármas 
találkozásánál fekvő M1 Outletben 
a tavalyi nyitást követő fellendülés 
után hónapról hónapra rosszabbo-
dott a helyzet. December közepén 
már csak a Drogerie Markt tartja 
magát, a többiek bezártak-elköl-
töztek. (Az M1 Outlet 2008 végén 
bezárt, bármit is mond a hatalmas 
Megnyitottunk! szalag az üres épü-
leten – a szerk.) A szállongó hírek 
szerint Ázsia Center lesz belőle, 
majd meglátjuk. Feltéve, ha a dollár 
nem lesz 300 forint és az EU – mi-
után „kiszervezte” termelése nagy 
részét Kínába – nem emeli meg 

drasztikusan a kínai import vámját. 
Ami persze kereskedelmi háborút 
jelent, de a hitelválság nyomán az 
egész világon végigsöprő kereslet-
csökkenés egyre durvább (verseny)
eszközöket kíván. 

A pannon puma megdöglött, 
tudjuk már egy ideje. A szaga elérte 
a Zsámbéki-medencét is. 

 RÉGIÓ Zsámbéki-medence 2009/02 www.zsambekimedence.hu

Új vezetők a Zsámert élén
A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás február 11-
ikén közgyűlést tartott Herceghalmon.  Az előző közgyűlésen a tagte-
lepülések polgármesterei által egyhangúan jóváhagyott lényeges válto-
zás, hogy a Zsámert eddigi munkaszervezete megszűnt, a napi ügyek 
irányítását a Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Kht. vette át. 

A mostani közgyűlésen új elnököt választottak a sajnálatosan beteg-
ségben elhunyt Szántó János volt bicskei polgármester helyett. Az új el-
nök Lovas Lajos zsámbéki polgármester lett, az új alelnök pedig Tessely 
Zoltán, Bicske új polgármestere. (A másik alelnök továbbra is Schnaider 
László, Herceghalom polgármestere)

Outlet kesergő

Meghívó!
Ezúton meghívunk minden kedves anyukát  és apukát, akik érdeklőd-
nek a Waldorf pedagógia iránt, vagy csak hallottak róla, és adnának ön-
maguknak és evvel gyermekeiknek is egy esélyt ennek megismerésére.

Iskolánk, a Kisgöncöl Waldorf iskola 2009. március 21-én szombaton 
9 órától kb.14 óráig nyílt napot szervez. Itt az érdeklődők kipróbálhat-
ják a Waldorf-pedagógia gyakorlatait. Bepillantást nyerhetnek a kicsik 
és nagyok mindennapjaiba. Beszélgethetnek osztálytanítokkal, szakta-
nárokkal, gyógypedagógusokkal.

Iskolánkban a gyerekek nyugodt környezetben, kis létszámú osztá-
lyokban tanulhatnak. Megélhetik tanulmányaikat, és tapasztalat alap-
ján szerzik ismereteiket. Hangsúlyt fektetünk a művészetek (zene, moz-
gás és kézművesség) oktatására. 

Tudnunk kell, hogy mindannyiunk gyermeke tehetséges és egy kü-
lönleges adottsággal jött erre a világra! Szeretnénk segíteni ezt megta-
lálni és ápolni. Evvel is hozzájárulni a világ még szebbé tételéhez!

Szeretettel várjuk minden leendő első osztályos gyermek szüleit  Tök-
re, a Kútvölgye tér 14. szám alatt lévő iskolánkba. 

További információ: www.kisgoncol.hu ; Tel.: 06/30/695-7499
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Magyarország villamosenergia 
fogyasztásának mintegy 35%-
át a paksi atomerőmű biztosítja. 
(MaVir, 2008 – a szerk.) Majdnem 
pontosan ugyanennyivel járulnak 
hozzá a fogyasztáshoz a hazai gáz-
erőművek. Az év eleji események 
(lásd januári számunkat) ismétel-
ten rávilágítottak arra, hogy mi-
lyen nagy mértékben ki vagyunk 
szolgáltatva az import gáznak. 
Ez a kiszolgáltatottság a fentiek 
értelmében kettős, nemcsak a fű-
tés elmaradását jelentheti, hanem 
áramkimaradásokat is. Különösen 
abban az esetben, ha egy huzamo-
sabb fűtésleállást a fázó lakosság 
elektromos eszközökkel  próbálna 
kompenzálni. 

Ennek fényében nem meglepő, 
hogy egyre gyakrabban kerül szóba 
a paksi erőmű esetleges bővítése. 

(Az erőmű jelenlegi négy blokk-
jának összteljesítménye cca. 1800 
MW. Hatásfokjavító beruházások-
kal és további két blokk felépítésé-
vel az összteljesítmény közel 3000 
MW-ra növelhető.) 

Annak idején az erőmű területét 
és kiszolgáló létesítményeit úgy ter-
vezték, hogy a bővítés, úgymond, 
házon belül megoldható legyen, de 
a szükséges beruházási összeg így 
is hatalmas, különösen a mai fi nan-
szírozási helyzetben. Bár az MVM 
nemrég közleményben adta hírül, 
hogy képes a beruházást szinte tel-
jes egészében saját erőből megvaló-
sítani. 

(Nagyjából 3000 milliárd forintról 
lehet szó, szemléletesen ez 6 db négyes 
metro. Szerintünk persze inkább erő-
művet kell építeni, mint metrót, már 
csak azért is, mert ha nem lesz villany, 
akkor a metrót is csak tologatni lehet 
majd –  a szerk.)

Vannak azonban egyéb megfon-
tolandó szempontok is. Az atom-
erőmű építés „átfutása” még abban 
az esetben is legalább tíz évben 
mérhető, ha nem merülnek fel kör-
nyezetvédelmi problémák. Tíz év a 
jelenlegi, hetekben-napokban gon-
dolkodó kormányzat és gazdaság-
politikai „vezetés” számára belát-
hatatlanul hosszú időtáv. 

A magyar villamosenergia-fel-
használás jelenleg nagyjából évi 
másfél százalékkal növekszik. Ez 
az emelkedés a recesszió (csökkenő 
ipari termelés, 
csökkenő lakos-
sági fogyasztás 
és takarékosko-
dás) miatt meg-
állhat, vagy akár 
mínuszba is for-
dulhat az elkö-
vetkező két-há-
rom évben. De 
ha a majdan be-
lépő plusz kapa-
citás célja nem a 
pazarló fogyasz-
t á s n ö v e k e d é s 
támogatása, ha-
nem a gázerő-
művek legalább 
részbeni kivál-
tása, illetve tar-
talék képzése 
az eljövendő 
erőforrásínséges 
világban, akkor 
az elgondolás 
mindenképpen 
támogatandó. 
Akár azon az 
áron is, hogy 
lemondunk a 
sivatagi via-
duktokról, a 
belvárosi met-

róról és az érdemtelenül dotált 
főhivatalnokok 13. havi „illetmé-
nyéről”. 

Pikó Lajos

Energianapló: atomot nekünk?

Változnak az idők
1980-ban atomerőmű baleset történt az Egysült Államokban, Harrisburg 
városában. Ennek nyomán Svédországban népszavazást tartottak, ami-
nek következtében megtiltották új atomerőművek építését az ország-
ban, elsőként a világon. Ezzel Svédország történelmet írt.

Idén február elején megint Svédországra fi gyelt a világ, benne Eu-
rópa. Szinte pontosan harminc év elteltével a svéd kormány úgy dön-
tött, hogy az ország még üzemelő tíz régi atomreaktorát újakkal kell 
felváltani. Ezzel Svédország valószínűleg megint történelmet írt, de a 
dolog legalábbis jelzésértékű. Németország számára mindenképpen, 
ahol mindeddig ellenálltak annak az irányzatnak, aminek eredménye-
képpen a többi nagy EU ország (Anglia, Franciaország, Olaszország) 
új atomerőművek építését tervezi. Kérdés, meddig tudnak-akarnak a 
németek szembemenni az erősödő trenddel.

A svéd kormány tájékoztatása szerint az új erőművek felépítésével 
Svédország 2020-ra függetlenné válik az import energiahordozóktól. 

ASZTALOS 
Bútorasztalos és Épületasztalos 
termékek tervezéstől a 
kivitelezésig. 
Faipari belsőépítészet felsőfokon. 
Tel.:06-20-260-1985 

info@bnkft.hu 

www.bnkft.hu
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Ez annak a könyvnek a címe, amely 
könyv Adonyi Sztancs János költő, 
újságíró, közgazdász munkássá-
gának eredménye. Tartalmát azok 
a beszélgetések adják, amelyeket 
a huszonegy főnemesi család egy-
egy tagjával folytatott a szerző, akit 
kiemelten érdekelt, hogy miből él-
nek ők ma, milyen nyomokat ha-
gyott bennük az üldöztetés, hogyan 
látják a jövőt, és milyen családi le-
gendákat őriznek az itt élő leszár-
mazottak? 

Ezekhez igyekszem én is kapcso-
lódni, a teljesség igénye nélkül.

Gróf Batthyány Bálint, aki 1996-
ban települt haza a Batthyany 
Kultur-Press Kft. többségi tulajdo-
nosa.

Cége főként magyarnyelvű saj-
tótermékeket, könyveket exportál 
a világ minden tájára, s az egyik 
vevő a washingtoni kongresszusi 
könyvtár. Már a beszélgetés kez-
detén kiderült, hogy Bálint úr ide-
jétmúltnak tartja a címek és rangok 
használatát. Szerinte egy történel-
mi családból származónak a mai 
Magyarországon nem ezekkel kell 
kitűnnie, hanem azzal, hogy ellen-
áll a lépten-nyomon tapasztalható 
káros tendenciáknak, a csalásnak, 
lopásnak, hazugságoknak.

Élnek a családi legendák is. Ezek 
egyike arról szól, hogy az ármá-
nyos Zsófi a anyakirálynő, Ferenc 
József császár édesanyja felkínálta 
bájait az akkori szépségideált meg-
testesítő Lajos grófnak, a későbbi 
miniszterelnöknek, de visszautasí-
tásra lelt, s az sem kizárt, hogy Zsó-
fi a bosszúvágya is szerepet játsz-
hatott a gróf agyonlövetésében az 
1848/49-es forradalmat és szabad-
ságharcot követően.

Gróf Bethlen Farkas sokak szá-
mára ismert, hiszen Ő Verőce pol-
gármestere. A találkozás így kez-
dődött: „Elnézést, hogy egy kicsit 
alulöltözött vagyok – szabadkozik 
-, de éppen most jövök a közmun-
kásoktól, reggel óta dolgozom ve-
lük a folyóparton. (…) Többen is a 
szememre hányták már, hogy mi-
ért izzadok együtt a cigányokkal, 
miért kaszálok, gereblyézek én is a 

közmunkásokkal. Egyszerű a vála-
szom: mert szeretem csinálni.”

A családi vagyonból nem maradt 
más, csupán az édesapja menekü-
lésekor viselt csizmája és a hátasa 
kantára. Romániából kellett mene-
külnie, miután letöltötte börtönéve-
it, s ismét koholt vád alapján akar-
ták felelősségre vonni. Itt is ki volt 
téve a család a fekete volgás, bőr-
kabátosok zaklatásának. Az talán 
nem meglepő, hogy a polgármester 
a határon túli magyarság támogatá-
sát szívügyének tekinti. Erdélyben 
iskolát épít, Kárpátalján óvodákat 
újít fel csapatával.

Báró Vécsey Nóra nem leszárma-
zottja Vécsey Károlynak, az aradi 
vértanúnak. A tábornok a család 
grófi  ágához tartozott, de a rokon-
ság fennáll. Nóra egyetemi hallgató, 
közgazdásznak készül. Vécseyek 
igazi katonás család. Csak tábor-
nokból van módjuk hetet felmutat-
ni. Családi tragédia is életre kél a 
beszélgetés nyomán. A szabadság-
harcot követő megtorlások idején, a 
szabadságharcban való részvétel és 
a császárhoz való hűség szembeál-
lította apát és fi át. Olyan mértében, 
hogy az ős, sőt az ősök érdemeinek 
latba vetésével Károly grófot meg-
menthették volna a kivégzéstől, de 
az apa, Ágoston gróf, olyan leve-
let írt a bíróságnak, hogy a legsú-
lyosabbnál is súlyosabb büntetést 
mérjék fi ára. A fi ának azt üzente: 
örül, ha kivégzik, egy rebellis nem 
érdemel mást. Az újságíró arra lett 
volna kíváncsi, hogy Nóra kisasz-
szonynak mi erről a véleménye. A 
válasz elől azzal tért ki, hogy apját 
kell erről megkérdezni, aki szintén 
polgármester, Szadán.

Herceg Eszterházy Antal nem-
csak a közismert hercegi család 
feje, hanem a magyar arisztokrácia 
jelképes vezetője is – olvashatjuk a 
családdal foglalkozó fejezet néhány 
soros bevezetőjében. Talán keve-
sen tudnak arról, hogy Napóleon 
1809-ben szívesen látta volna II. 
Miklós herceget magyar királyként, 
s ezt követe útján a család akkori 
fejének tudomására is hozta. Ezt a 
császári elképzelést a herceg Habs-

burg-hűsége nem tette lehetővé. A 
herceg e megtiszteltetést azzal „há-
lálta” meg, hogy a követ fogadására 
Eszterházy rostélyos főzetett és en-
nek receptjét átadta néki, hogy vi-
gye el a császárnak, jelezvén, hogy 
e konyhai remekkel köszöni meg a 
megtisztelő ajánlatot. Nagyon tu-
dott élni. Sokat költött kultúrára. Ő 
rendelte meg Beethoventől a híres 
C-dúr misét, hogy csak egyet említ-
sek ilyen irányú ténykedéséből. A 
hercegek egyike – másika nemcsak 
pénzelte a kultúrát, akadt közöttük 
kitűnő zenész, a brácsás Fényes 
Miklós, és a zeneszerző nádor, Pál 
herceg, akinek Harmónia Caelestis 
című egyházikantáta-gyűjteményét 
az angolok ma is gyakran műsorra 
tűzik.

A herceg apja a második vi-
lágháborúban önkéntesként vett 
részt. Budapest körülzárása után 
Sárisápon az oroszok fogságá-
ba került, sebesültként. Kórház-
ba akarták küldeni, de a magyar 
kommunista gyűlölködők ez ellen 
erélyesen felléptek, népnyúzóknak 
nevezve az Eszterházyakat. Az 
oroszok átadták nekik, s ők a falu 
határában kivégezték. Egy a sok 
érdekes kérdés közül: Hogyan éli 
meg a magyar arisztokrácia meg-
semmisülését? – így válaszol: „Cél-
zatosan semmisítették meg a rend-
szerváltozás előtt, de ezt követően 
is – hangsúlyozta a herceg. A rend-
szerváltozás meghatározó politi-
kusai és gazdasági nyertesei nem 
akarták, hogy a hagyományra, kul-
túrára támaszkodó régi elit újjáé-
ledjen. (…) Mindazonáltal megha-
tó számomra, hogy maradtak még 
úriemberek az országban, kivált-
képp az egyszerű emberek között 
és főleg vidéken. Azokról beszélek, 
akik öntudatosak és büszkék arra, 
hogy magyarok, hogy szabadok.” 
A Herceg a fertődi kastélyban la-
kik, Szent Miklós napján be szokott 
öltözni Mikulásnak a környékbe-
li gyerekek legnagyobb örömére. 
Talán az sem lényegtelen, hogy a 
Jeruzsálemi Szent János független 
lovagrend nagyperjelje, és elnöke a 
Magyar Adófi zetők Országos Szö-
vetségének.

Domokos Kázmér

Arisztokraták ma

Folytatjuk
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Havas hétvége, enyhe fagy, próbál-
kozó napsütés. Mit mást is tehetne 
a dolgozó – ha már unja a monitort 
– mint hogy jár egyet. Irány a térség 
legmagasabb csúcsa, az 559 m-es 
Nagy-Kopasz. Ha éppen nincs köd, 
kilátója látszik az egész Zsámbéki-
medencéből. 

A „Nyakas-mászó” felszerelés-
nek ide is elégnek kell lennie, de 
azért nézzük végig a túlélő cuccot. 
Csizmát átkenjük vastagon. Dupla 
zokni szó szerint életmentő lehet, 
dupla nadrág, két pulóver, kesztyű. 
Sapka  zsebben, a hegyen fúj a szél. 
Szőrös kabát elég, eső nincs kilátás-
ban. Vágó- és tűzgyújtó eszköz, táv-
cső, fényképezőgép. Telefon inkább 
csak megszokásból, de jól jöhet, ha 
mégis kifi camodna a bokám. Étel-
ital nem, félnapos túra rendszeres 
táplálkozás esetén kényelmesen 
bírható. (indulás előtt szendvics, fo-
lyadékfelvétel azért célszerű). Tér-
kép. (régi, de a hegyek nem mász-
kálnak).

A gyalogtúra Pátyról indul. Le-
rakom az autót a faluban, az er-
dőben nem merem otthagyni még 
úgy sem, hogy a medvém vigyáz 
rá. Séta fel a Telki úton. A vaste-
lep előtt szabadlábon randalíro-
zó agresszív tacskófalka, néhány 
göröngy jobb belátásra bírja őket. 
A fenti kereszteződésénél jobbra 
Keszi felé, majd a sorompónál 
be az erdőbe, követve a zöld, ké-
sőbb a sárga jelzést. (kereszt). A 
hó nem mély, viszont csúszós, 
lassul a tempó. Érdemes a bányát 
jobbról megkerülve rövidíteni, a 
hatalmas hólepte gödör, hátte-
rében a Zsámbéki-medencével 
megér egy kis nézelődést. Innen 
pár méter egy turistaút-kereszte-
ződés. Tábla is van, még 2,6 km 
a csúcs. Az út tartós emelkedésbe 
vált. Vidám nyugdíjascsapat jön 
lefelé, hiába, aki korán kel, már 
túl van a nehezén. 

Baktatok komótosan felfelé. Tisz-
tul a terep, elérem az első kilátó-
pontot. Sajnos, elég borús az idő. A 
fenyőerdő szélén ívelt kanyar, már 
azt hiszem, mindjárt fent vagyok, 
de mégsem. Megint tábla, ami 750 

m-rel biztat. Nem magasság, tá-
volság. Végig emelkedő egyenes, a 
hóban jobban elfáradtam, mint ter-
veztem. Újabb bizonyíték a számí-
tógépes „munka” ártalmáról. Már 
ifjabbak is akadnak, valami csopor-
tos próba lehet, lila szalagok jelzik 
az utat. Végre feltűnik a kilátó is. 
Az út megy tovább Nagykovácsi-
ba, én balra (f)el. A cél előtt vörös-
keresztes segítség világító kabát-
ban, de nem rám vár. Szusszanok 
egyet fényképezés ürügyén, majd 
megrohamozom a kilátót. Csupa 
fából van az egész, jó sok réssel, 
amiken fütyül be a szél. (a sapka 
már régóta rajtam van). Fentről re-
mek panoráma (lenne, majd jövök 
jöbb időben is). A korláton kis táb-
lák, mi merre. Miután kellőképpen 
lehűlt az arcom, lejövök. Most már 
sajnálom, hogy nem hoztam vala-
mi jutalomfalatot, de az Úr ezút-
tal is kegyes volt hozzám. Kedves 
ismerőssel (huszár, lásd 2008. au-

gusztusi számunkat) találkozom, 
aki mindjárt meghív egy kis trak-
tára sokféle földi jóval ellátott ha-
talmas hátizsákjából. Ő nem egye-
dül jött, hozta az egyik srácát is. 
Kis ejtőzés, beszélgetés, azután ők 
indulnak vissza Nagykovácsiba, 
én meg Pátyra (Zsámbékra). Lefe-
lé egyszerűbbnek tűnik, de miután 
az egyik kanyart úgy vettem be, 
mint Franz Klammer anno, ezért 
lassítok. A csizma a kenés ellenére 
alaposan átázott, jó meleg dunszt-
ban van a lábam. A visszaúton ki-
csit változtatok, a bányabejárattól 
lejövök a műútra, onnan séta a ke-
reszteződésig, majd lefelé Pátyra. 
A mérges tacskók visszakerültek 
a kerítés mögé. Még benézek a 
Landora Pizzériába, hogy beszá-
moljak „hőstettemről”. Mindjárt 
meg is jutalmaznak egy forró leves-
sel meg remek nokedlivel. (Húst is 
adtak volna, én nem kértem.) Már 
a vizes csizma sem zavar. 

Hóban a Kopaszra

1945 február 13-ikán a Budai Várban körülzárt magyar és német csa-
patok kitörést kíséreltek meg az orosz ostromgyűrűből Hűvösvölgy-
Budakeszi irányába. Közel húszezren indultak el. Nem ettek rendesen 
hetek óta. Betegek és/vagy sebesültek voltak. Nem volt megfelelő ru-
házatuk. Lőttek rájuk. Nem mínusz két fok volt 45 februárjában, hanem 
huszonkettő. És nem volt mobiltelefon a zsebükben.

A majdnem húszezerből alig nyolcszázan érték el Mánynál a német 
vonalakat. 
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Egy szemmel láthatóan robosztus 
biztonsági ajtó már megjelenésénél 
fogva is arra ösztönzi a hívatlan 
látogatókat, hogy odébbálljanak, 
érdemes tehát egy új bejárati ajtóba 
beruházni. A bejárati ajtók bizton-
ságát hőszigetelésükhöz hasonlóan 
több módszer alkalmazásával is 
emelik a gyártók. Az acél biztonsá-
gi ajtók például általában központi 
záras kivitelű, tolórudazatos rend-
szere 12 pontos záródást biztosíta-
nak az ajtólap oldalán, alján és tete-
jén, melyet egyes esetekben további 
3-4 záródási pont egészít ki egy má-
sodik, felülre szerelt zár révén. A 
biztonsági ajtók közismerten vas-
tag, nagy ellenállóképességű acél-
ból készült zárnyelveivel bizony 

meggyűlik a pajszeros-feszítővasas 
betörők dolga. Feltörésük nem csak 
nagy zajjal jár, hanem hosszú időt 
is vesz igénybe, ráadásul könnyen 
lehet, hogy a feltörési kísérlet ku-
darccal végződik. 

Gyakori módszer a biztonsági aj-
tók pánt felőli támadása, melynek 
során a nem kellően védett ajtót a 
pánt felőli oldalon feszítővassal 
megemelik, majd a zsanért vagy 
eltörik, vagy egészen egyszerűen 
leemelik a tokra felszerelt ellenda-
rabról az ajtólapot, így hatolva át a 
mechanikai védelmen. Ez ellen kü-
lönböző módszerekkel védekeznek 
a bejárati ajtókat gyártó vállalatok. 
Az ajtólap csukott állapotában a 
tokba forduló, úgynevezett rejtett 

zsanért alkalmazhatnak, esetleg 
kiemelésgátlóval szerelik a nyílás-
zárót.

Léteznek természetesen a feszítő-
vassal járó betörőknél trükkösebbek 
is, akik gyakran döntenek úgy, hogy 
megkísérlik az ajtóban elhelyezett 
zárakat különböző fi nomnyitási 
praktikákkal (pl. fúrással, savazás-
sal, sársöpréssel stb...) támadni. A 
jó acél biztonsági ajtó mindezek el-
len védett. Gyakran előfordul, hogy 
a betörő megpróbálja zártöréssel, 
zárkihúzással megkísérelni a beha-
tolást, ilyen esetekben különösen 
fontos a biztonsági ajtó zárjainak 
megfelelő hatékonyságú mechani-
kai védelme.

Biztonsági ajtók betörésvédelmi szemmel 
A növekvő elszegényedés, a dologtalanságra ösztönző segélyrendszer, a kormány alkalmatlan 

munkaerő- és kisebbségpolitikája, valamint az alulfi zetett, jogilag-technikailag egyre eszköztelenebb 
rendőrség politikai kézivezérlése mind-mind megteszik a magukét, a bűncselekmények száma nő, 

erőszakosságuk fokozódik. Térségünk bűnözési viszonyai egyelőre nem hasonlíthatók össze Észak-
Borsod vagy Dél-Somogy állapotaival, de a jövő nem sok jóval kecsegtet. A felkészülés egyik legális 

módja lehet a passzív védelem megerősítése. 

AABO Biztonsági ajtó 
12-16 ponton záródó acél biztonsági ajtó

– 12-16 pontos záródás 5 zártesttel 
– 41 dB léghanggátlás - egyedülálló ajánlat, ÉMI minősítés-

sel, csak nálunk! 
– Hornyos záródás (egyes modellek esetén!) 
– Fúrástól, zársöpréstől, magkihúzástól és savazástól egyaránt 

védett, multipont fúrással készített biztonsági zár 
– Tűzgátló kivitel 
– Erősített kivitelű nemesacél kilincspajzs és felső zárvédő 

pajzs 
– Alap áron járó szervizkulcsos biztonsági zárrendszer 
– Az ajtólap teljes felületét borító páncéllemez 
– Hatalmas raktárkészlet, több rendelhető modell 
– Mindössze néhány napos szállítási és beépítési határidő
– Igen kedvező, 59.500 - 65.000 Ft-os ár
– További részletek honlapunkon: www.gavron.hu 

Ablak-Ajtó Centrum 
1094 Bp. Berzenczey u. 23-27.
Hívjon! Tel.: 06-1-784-7018





Sport Tánc edzések Bu-
dakeszin Pátyon Telkin
és már Zsámbékon is! 

Akrobatikus Rock and 

Roll - Jazz tánc -

Show tánc - Modern tánc

Torna Zene Tánc Ak-

robatika Jókedv

B.keszi: Iskolás H-SZ 1/2 4 - 1/2 5-ig Ált. iskola
Ovis K-P 1/2 4 - 1/2 5-ig Pitypang ovi 
Ovis K-P 3/4 4 - 3/4 5-ig Tarkabarka ovi ÚJ !!!

Páty: Iskolás K - Sz : 5-6 6-7 Bocskai, öreg iskola
Ovis K-Sz :1/2 4 - 1/2 5-ig Új ovi

Telki: Iskolás H-P: 4-6-ig, Cs : 5- 7 Ált. iskola, Tenisz Klub
Ovis H: 3-4 P: 4-5-ig Ált. iskola 

Zsámbék:Iskolás H-Sz :1/2 3-4-ig Ált. iskola ÚJ !!!
Ovis H-Sz: 5-6 ig Zsámbék ÚJ !!!

Jelentkezés: Péterfy Judit magyar bajnok szakedző-
nél 06 30 9 506 966, bogar11@t-online.hu

Hortobágyi Orsi Junior világranglista 2. helyezett 
edző, Ferich Anna táncoktató, Kovács Viktor Akro-
batikus Rock and Roll edző, Szűcs Viola tánc edző.

Lányok fi úk, ha szeretnétek Ti is a csapatunkba 
tartozni, gyertek, hozzátok a barátaitokat is!

Komplett márkás szá-
mítógép garanciával 

olcsón eladó!
HP/Compaq fekete-ezüst minitorony 
ház, P4 Celeron 2GHz, 384 MB Ram, 
40 GB hard diszk, fl oppy, cd, hang-
kártya, usb, hálózati kártya adsl 
internethez, fekete-ezüst 17” moni-
tor, egér, billentyű. Újszerű külső. 
Mindössze 30.000 Ft!
Zsámbék. Tel.: 20-921-6851

Nyomtató javítás 
gyor-
san, 

szaksze-
rűen

Telefon: 
20-921-

6851

Eladó monitor
Gyönyörű, nagyméretű 18”  LCD 
monitor kiváló állapotban, pixelhiba 
nélkül garanciával olcsón eladó.
EIZO FlexScan 
661L. Felbontás 
1024x1280.
Ára 28.000 Ft.
Telefon:
20-921-6851


