
 SZEREZZEN BARÁTOKAT ÉS KERESSEN PÉNZT A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN!

Zsámbéki-medence
2010. július

www.zsambekimedence.hu

Regionális Hírmagazin

– –

– –



TAVASZI AKCIÓ
 KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A Saubermacher – Bicske Kft. vállal 3– 5- 7 m3-es kon-
ténerben hulladék szállítást, és ártalmatlanítást.

Kedvezményes díjaink: 
– 3 m3-es:  17 105 Ft
– 5 m3-es:  23 500 Ft
– 7 m3-es:  29 895 Ft

Áraink az Áfát tartalmazzák.         
Érdeklődni lehet: 22 / 350 – 111 -es telefonszámon, 

illetve a bicske@saubermacher.hu e-mail címen.

Twww.keszijogsi.hu
ELMÉLET: Budakeszi, Aqua Panzió, Fő u. 8.
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin,
 NÁLAD vagy a Dózsa téren
JELENTKEZÉS: Aqua Panzió, Fő u. 8. (7–22 óráig)
Tanfolyamok egész évben, három hetente

KÖVETKEZŐ KÉT TANFOLYAM:

Mérsékelt árak • türelmes oktatók 
• klímás autók • részletfizetés •

kedvezmény (A+B = –15.000 Ft)
• manuális és automata autók •

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• gyorsított képzés (B: 6 hét, A: 4 hét)
• elsősegélynyújtás tanfolyam
• oktató házhoz megy 

(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)2010. 05. 13. 17:30

2010. 06. 03. 17:30 AUTÓ MOTOR
B SM A1 AKORL A

ELMÉLET 29.000 20.000 20.000 20.000 20.000
GYAKORLAT 66.000 18.700 39.100 39.100 69.000
ÖSSZESEN 95.000 38.700 59.100 59.100 89.000

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT, NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06-30-948-2435 (hétvégén is)

tamaskuti@freemail.hu
VIZSGADÍJAK HONLAPUNKON
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Az elveszett néni
Vannak nehéz szakmák. Meg vannak még 
nehezebbek. Az utóbbiak közé tartozik a 
betegszállító mentőautó sofőrje.  Ő mesélte 
az alábbiakat: „Gyakran kellett a kórházból 
hazavinnem olyan, jórészt idős embereket, 
akikért nem jött senki. Ilyenkor általában 
többen is ültek a mentőautóban, hogy időt 
és üzemanyagot takarítsunk meg. A fuvarok 
rendszerint a késő estébe nyúltak, nehéz 
volt a címeket megtalálni, az általában idős és beteg utasok 
pedig nehezen tájékozódtak, kevés segítséget tudtak adni. 
Egyik esetben még a szokottnál is nehezebben boldogul-
tam. Már mindenkit hazaszállítottam, csak egy idős néni 
maradt az autóban. Szigetszentmiklóson, a magát mára 
harmincezres nagyvárossá kinőtt egykori falu egyik külvá-
rosi részén bolyongtam, se közvilágítás, se utcanévtáblák, 
se egy járókelő, akiktől útbaigazítást remélhettem volna. 
Végső megoldásként megálltam és kerestem egy helyet, 
ahol emberek vannak. Ez természetesen a kocsma volt. 
Mindenki nagyon segítőkész volt, de a cím hallatán azon-
nal parázs vita kerekedett, valahogy így: 
– Az ott van, ahol a kopasz Józsiék laknak.
– Ott ám, az eszed tokja. A régi vágóhídnál kell felfelé menni.
– Dehogy, dehogy, a pataknál kell mindig a vasút felé 
tartani, majd a Béláéknál jobbra
– Hogy mondhatsz ekkora marhaságot, teljesen félrevezeted 
az urat. (ez lettem volna én). Két utcát kell tovább menni, és 
ahol az autóroncsok vannak, ott a hegy felé végig egészen a 
Géza bácsi menyének szőlőjéig, majd ott rögtön jobbra. 
És ez így ment, nem tudom meddig, mert otthagytam a vitat-
kozó csoportot. Az egyik érvelő okoskodása jobban megma-
radt bennem, veszteni valóm nem volt, elindultam aszerint. 
Mit ad Isten, pár perc után még utcatáblát is találtam, amin 
a keresett utcanév állt. Nagyon megörültem, mert már igen-
csak este tizenegy felé járt. Az adott címen nagy csend és 
sötétség, ami késő este azért nem igazán meglepő. Mind-
egy, vissza már nem fordulok, csöngettem, zörögtem, csak 
előkerül valaki. Végül így is lett, jöttek a háziak, név, iratok 
stimmeltek, elégedetten sóhajottam fel. Volna. Mert a néni, 
aki csendesen végigbóbiskolta a sokórás utat, a kérdezőskö-
dést, az autóval forgolódást, mostanra megmakacsolta ma-
gát. Ő itt ki nem száll, ő ezeket az embereket nem ismeri, ő 
itt még soha sem járt, vigyem vissza a kórházba. A rokonság 
engem meggyőzött, mutatták megint a papírokat, a szépen 
berendezett betegszobát, ami a nénire várt. De ő csak nem. 
Infarktus, agyvérzés, mindez együtt. Nem a betegnél, nálam. 
Nagy levegő, csendes, nyugodt győzködés. De ő akkor sem. 
Kész, vége, lefekszem, nincs tovább. Én innen sehová. 
Az idő meg telt. Végül szerencsém volt, a fogaskerekek lassan 
beindultak, a néni emlékezni kezdett, hajlandó volt megismerni 
a rokonait és kiszállni. Talán éjfél is elmúlt már, nem emlékszem. 
Aláírattam a papírokat és csak annyi volt bennem, el innen. Nem 
sokkal később otthagytam a „céget”, elmentem buszt vezetni.”
Vannak nehéz szakmák. Becsüljük meg azokat, akik 
ilyen mesterséget űznek. 

Árkos Antal 
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Tavaly bőrig áztunk. Többször is. Ta-
lán idén másképp lesz, reményked-
tem és napfény- (valamint bogár-)csa-
logató sárga zakóban meg egy hawaii 
stílusú ingben indultam neki a XVII. 
Pátyi Pincenapoknak. Még éppen be-
estem a kirchheimi testvérvárosból 
érkezett német vendégek reggelijének 
végére - korán keltek, indultak Ti-
hanyba kirándulni - majd megszem-
léltem a pátyi piac felhozatalát. Nem 
sokkal később immár tele hassal vág-
tam neki a pátyi pincehegyre vezető 
sétának. Első körben azonban csak a 
művházig jutottam, ahol éppen sakk-
verseny készülődött. 

Kíváncsian vártam, hogy a 
nimzoindiai védelmet választják-e 
többen, vagy az angol megnyitást, 
majd a feszültség fokozódásával 
magukra hagytam a versenyzőket és 
elsétáltam a Közösségi Házig, ahol 
kezdödött a hivatalos megnyitó.

Ezt követően megint a hegy felé 
vettem az irányt és elszántságomat 
ezúttal siker koronázta. Odafent 
már javában folytak az előkészü-
letek, mindenki sürgött-forgott, 
én meg nem tudtam ellenállni az 
egyik ismerős borosgazda szíves 
invitálásának. A felvett plusz kaló-
riák ledolgozása érdekében körtúrát 
terveztem, amit leírni egyszerűbb, 
mint megtenni, mert lépten-nyo-
mon ismerősökbe botlottam, akikkel 
meg kellet beszélni a világ (és a bor) 
folyását. Úgyhogy már igencsak 
elmúlt dél, mikor a Torbágyi útra 
lejutva visszaindultam a faluba. Itt 
saját lábamon tapasztalhattam meg, 
hogy azon a szakaszon járda-ügyben 
még akad tennivaló. Azért valahogy 
elvergődtem kedvenc pizzériámig, 
ahol látva lerongyolódott állapoto-
mat enni adtak. Íly módon feltölte-
kezve ismét nekiduráltam magam 
egy újabb menetnek. 

Megcsodáltam a gyerekszínhá-
zat, majd tovább kaptattam felfelé 
és örömmel láttam, hogy egyre töb-
ben így tesznek. Ekkor a pincék kö-
rül már javában nyüzsgött a pátyi 
és környékbeli nép. Volt itt minden, 
mint a búcsúban. 

Egyre komolyabb fi zikai teljesít-
ménynek tűnt a pincesor egyik végé-

től eljutni a másikig, már csak azért 
is, mert a délelőtti nyugalmas bóklá-
szást felváltotta az egymás kerülge-
tése, ami a színpad környékén néhol 
már szinte tülekedéssé változott. A 
hangulat egyre fokozódott, némely 
saját tűrőképességét túlbecsülő ifjon-
con és helyenként korosabbon ugyan 
már látszottak az etanolmérgezés jól 
ismert tünetei, de a nagy többség re-
mekül tartotta magát. Késő délután 
felé némileg megfáradva előkerültek 
német barátaink is, akik Dr. Bognár 
András polgármester pincéjénél él-
vezhették a magyaros véndéglátást.

Vacsora után végigvezettem baráta-
inkat a pinceso-
ron, már behúnyt 
szemmel is tud-
tam az utat. Ez a 
tudás már csak 
azért is jól jött, 
mert a nappal 
amúgy csodaszép 
kandeláberek va-
lahogy nem akar-
tak életre kelni. A 
németek egyéb-
ként jól bírták a 
gyűrődést, még 
a küldöttség leg-
idősebb, nyolcvan 
feletti tagja is vidá-
man tartotta ve-
lünk a lépést, csak 
sötétedéskor kér-
te, hogy kísérjük 
vissza a kiindulási 
pontra. A többiek-
kel még megláto-
gattunk egy-két 
pincét, melyek 
gazdái nem felej-
tették el a kint ka-
pott vendéglátást 
és tőlük telhetően 
- ami nem volt 
kevés - igyekez-
tek viszonozni a 
sok kedvességet. 
Megintcsak át-
vágtuk - néhol 
szinte átvereked-
tük - magunkat a 
színpad környé-
kén, ahol addigra 

már teljes mértékben a bulira éhes ifjabb 
korosztály nyert teret, szemmel látha-
tóan - itt volt némi világÍtás - remekül 
szórakozva. Nem sokkal éjfél előtt vet-
tünk búcsút egymástól. Vendégeink 
szállásukra indultak, másnap hosszú 
út áll előttük. Magam pedig lesétáltam 
kedvenc medvémhez és hazagurultam. 
(Jóakaróim megnyugtatására közlöm, 
délután már csak ásványvizet - népie-
sen szódát - ittam)

Ja, és kaptam egy német kiadá-
sú, de magyar nyelvű müncheni 
útikönyvet - talán hasznát veszem 
még valamikor. 

Árkos Antal 

Buli a hegyen

LANDORA
Pizzéria-Vendéglő

„A falu vendéglője”
JÓ HÍR:

ZÖLD ÉTLAPUNKRÓL is választhat: gondosan 
elkészített, jóízű fogásokat:
– szabadban tartott baromfi ból, 
– háztáji disznóhúsból,
– helyben termett friss zöldségekből,
– házi tejtermékekből
– por, kocka és vegyszerek nélkül.
Hozzá házi szörpöket és a környék legjobb 
borait kínáljuk.
Házi készítésű és ősterme-
lői áruk elvitelre is kapha-
tóak, termelői áron! 

PÁTY, Rákóczi u. 9.
23 – 344-356

www.landorapizzeria.hu

CSAK HA KOMOLYAN GONDOLJA!

Budai TárskeresőIroda a 
Böszörményin,

országos, fényképes adatbázissal.

06/30 555 8444
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Támogatók
A rendezvényt jelentős ösz-

szeggel támogatja többek között 
Páty község önkormányzata, 
valamint Mervó József, akinek 
sportszeretete és ebből fakadó 
szponzorációs tevékenysége 
(labdarúgás, sakk stb.) jól ismert 
a környékbeliek előtt. 

2010. augusztus 20-22-ike között 
Pátyon, a Bellandor Lovas Köz-
pontban rendezik meg a 2010-es 
Díjlovas Magyar Nemzeti Bajnok-
ságot. 

A mintegy kettőszáz induló kö-
zött megtalálhatók a Londoni Olim-
piára aspiráló magyar díjlovasok is. 
A versenybíráskodást külföldi ver-
senybírók végzik. A médiák közül 
megjelenik számos tévécsatorna, 
valamint néhány rádióadó. (To-
vábbá szerény újságunk. Részletes 
beszámoló következő számunkban 
– a szerk.) 

A Pátyi Bellandor Lovasklub 
megpályázta a 2010.évi Országos 
Magyar Bajnokság rendezési jo-
gát. A 2009. évi versenyek jó vissz-
hangja, a pálya és a szolgáltatások 
minősége meggyőzték a Magyar 
Lovas Szövetség Díjlovas szak-
ágát, hogy itt kell megrendezni 
2010. augusztus 20-22-ike között, 
Szent István ünnepén, a Nemzeti 
Bajnokságot. 

A Bellandor lovas központ eu-
rópai szintű létesítmény, 2 fedett 

lovardával és 2 nyitott nemzet-
közi pályával. (bővebben: www.
bellandor.com)

A magyar lovassport évek óta di-
namikusan fejlődik. A díjugrató és 
díjlovas szakágban mintegy 7000 
igazolt versenyző van. Magyaror-
szágon a közeljövőben indítják a 
,,Lovasnemzet” programot, ahol a 
kiemelt jelentőségű díjugrató, díjlo-
vas és díjhajtó sportág mellett a lo-
vaglásnak, mint tömegsportnak az 
elterjesztése a cél. A programmal az 
ország turisztikai vonzerejét kíván-
ják növelni.

Külön hangsúlyt kap a gyer-
mek és póni lovassport fejlesztése. 
Ebben a sportágban rendezi meg 
idén októberben a Bellandor Kft. a 
Gyermek és Pónilovasok Országos 
Szövetségével közösen a Magyar 
Bajnokságot. 

A Díjlovas Magyar Nemzeti Baj-
nokság 4 bajnoki száma közül há-
romban a szponzor neve alatt hir-
detnek bajnokot.

A Bellandor Lovas Központ várja 
a nézőket, a támogatókat és mind-

azokat, akik hisznek a jövőben. A 
belépés díjtalan!

Díjlovas Magyar Bajnokság a Zsámbéki-medencében

Tudja-e Ön,  
hogy Magyarországon 6000-nél 
több igazolt lovas versenyző 
van? 

hogy a golf, a labdarúgás és a 
tenisz után a lovaglás az egyik 
legnagyobb médiaértékű sport-
ág? 

hogy a gyermek és póni lovas-
sportban a Bellandor által ren-
dezésre kerülő 2010. évi Magyar 
Bajnokságon (2010. okt. 8.) 500 
induló lesz?

Részletek egy hosszabb in-
terjúból, ami Andor Ákossal, a 
Bellandor Lovasközpont tulaj-
donos-ügyvezetőjével készült.

„Kilenc éve mentem nyugdíjba, de még 
soha ennyit nem dolgoztam, mint az 
utóbbi években. Egész életem erről szólt: 
ez a lovarda a gyerekkori álmom.” 

Korábban mivel foglalkoztál?
Negyvenöt évet töltöttem el a 

mezőgazdaságban, bár hivatalosan 
gyógyszerész vagyok. Létrehoz-
tam egy biotechnológiai gyárat, 
mely aminosavat gyártott. Később 
alapítottam egy vállalatot, mely 
ennek a gyárnak a melléktermékei-
ből takarmánykiegészítőket és kon-
centrátumokat állított elő. Ennek 
eladásából építettem fel a lovardát.

Honnan a lovak iránti szeretet?
Kisgyerekkorom óta lovagolok. 

Öttusáztam is, ahol a lovaglás és a 

vívás volt az erős számom. Vívás-
ban eljutottam a válogatottságig. 
Mai napig büszke vagyok arra, 
hogy olyan emberekkel versenyez-
tem együtt, mint pl. a magyar köz-
társaság elnöke, Schmitt Pál. 

Miből épült fel a komplexum?
Lovardánk saját forrásokból épült 

fel, mivel az előző két kormánycik-
lusban semmiféle állami vagy ön-
kormányzati támogatás nem volt új 
sportlétesítmények építésére. 

Mivel foglalkozik a lovarda?
Tizenhárom saját és körülbelül 

negyven bértartott lovunk van. 
Oktatunk is: két és fél éves kortól 
hetven éves korig foglalkozunk lo-
vasokkal. Terápiás lovaglást is szer-
vezünk beteg gyerekek részére. 

A Magyar Lovas Szövetség oktatási 
központnak is kijelölte a lovardát: az 
Európai Unió által is elfogadott bizo-
nyítványokat adunk ki. A lovardá-

hoz szorosan kötődő Bellandor Lovas 
Sportegyesület másfél éve működik, és 
versenyek szervezésével foglalkozik. 

Hogyan állnak a Magyar Díjlo-
vas Bajnokság előkészületei?

Bővítjük a nézőteret, és meg kellett 
csinálnunk néhány kisebb beruházást 
is. Napi ötszáz emberre számítunk. Itt 
rendezi meg Páty község a Szent Ist-
ván napi családi programokat is. 

A Magyar Bajnokságot csak 
szponzorok segítségével tudjuk 
megrendezni, de nehéz támogatót 
találni: kevesen vannak, akik bíznak 
abban, hogy ez az ország talpra áll. 

Látszik a fény az alagút végén?
Magyarország idegenforgalmi 

szempontból a gyógyturizmus 
mellett a lovas turizmussal tudna 
labdába rúgni, de ehhez politikai 
akarat kell. Ugyanolyan tömeg-
sport lehetne Magyarországon a 
lovaglás, mint Ausztriában a síelés. 
Nem kellene hozzá sok, hogy egész 
Európa ide járjon lovagolni.

Legyen a lovaglás tömegsport!
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Régi ötlet valósult meg azzal, hogy 
a München melletti Kirchheim kép-
viselő-testülete meghívásának ele-
get téve júniusban megtekinthet-
tünk egy regionális vízművet, egy 
szintén regionális szennyvíztisztító 
telepet, valamint egy települési sze-
lektív hulladékudvart. 

Sajnos, Bognár András pátyi pol-
gármester, aki kezdettől szorgalmaz-
ta az ügyet, nem tudott velünk jönni, 
mert „jóakarói” összehoztak neki egy 
bírósági tárgyalást a már hónapokkal 
előre megállapodott időpontra. De hát 
ilyen a magyar, legalábbis némelyik. 
Úgy látszik, pereskedni még min-
dig jobb, mint dolgozni, neadj’ Isten, 
megegyezni. Hadd hízzanak a meg-
élhetési ügyvédek meg a mindenféle 
ingyenélő hivatalnokok egyre gyéreb-
ben folydogáló adóforintjainkból. 

Hétfőn korán indultunk. A szűk 
egynapos autóút végén kedves fo-
gadtatás, szállás családoknál, nyu-
godtan mondhatom, barátainknál, 
vacsora, beszélgetés. A delegáció tag-
jai: Juhász László, a pátyi vízmű (Páty 
Vagyonkezelő és Közmű Kft. – a szerk.) 
igazgatója, Háló Zsolt műszaki ve-
zető és szerénységem, mint tolmács-
tudósító-mindenlébenkanál. 

Másnap régi barátunk, Schwindl 
úr egykori alpolgármester és ma-
gyar-német kapcsolati referens ve-
zetésével korán kezdtünk, sűrűnek 
igérkezett a program. 

München környékének ivóvízel-
látását regionális vízműtársulások 
végzik. A meglátogatott vízmű a hét 
település (közöttük Kirchheim, Páty 
testvérvárosa – a szerk.) által alkotott 
Zornedingi Vízműtársulás kezelésé-
ben van, mintegy hetvenezer embert 
ellátva. Aktuális érdekesség, hogy 
idén január elsejétől vonták össze a 

víz- és a szennyvízkezelőt egy közös 
cégbe, költségcsökkentési okból. 

Tanulmányutunkat Zorneding-
ben, a központban kezdtük. Vezetőnk 
Siedlmaier úr volt, a társulás igazga-
tója. A szolgáltatási területet ábrázoló 
térkép előtt ismertette a főbb adatokat, 
majd jelenlévő műszaki munkatársá-
val együtt szemmel látható örömmel 
válaszolt a szintén jól felkészült pátyi 
küldöttség kérdéseire. Elmondta, 
hogy a már említett hetvenezres la-
kosság napi átlagos vízfogyasztása 
11.000 köbméter (157 l/fő/nap), ami 
forró nyári napokon akár 18.000-ig is 
felmehet. A közel 40 méter mélyről 
szivattyúzott víz délről, az Alpok felől 
érkezik  és – amint azt  külön kiemel-
ték – olyan jó minőségű, hogy egyből 

az ivóvízhálózatba szivattyúzzák, 
nincs szükség sem klórozásra, sem 
besugárzásra. A vízmű egyébként sa-
ját laboratóriummal is rendelkezik. 

Eután megnéztük az alkatrész-
raktárat, a műhelyt és még egy raktárat, 
ahol mindenfajta csőből – még a legna-
gyobb átmérőjűből is – volt tartalék. A 
vízhálózat teljes hossza több, mint 380 
km, ehhez jön még ca. 170 kilométer-
nyi csatlakozó vezeték. A régi vízveze-
tékeket folyamatosan cserélik. 

A csőtörések, vízszivárgások itt is 
gondot jelentenek, ezek felderítésére a 
legkorszerűbb mobil eszközök állnak 
rendelkezésre. Egy földbe telepíthető 
mikrofonról van szó, ami az éjszakai 

csendes időszakban pontosan regiszt-
rálja, illetve rádión automatikusan 
továbbítja a vízszivárgás jellegzetes 
surlódó zaját. Egy-két ilyen berende-
zés elkelne a Zsámbéki-medencében 
is, áruk hamar megtérülne a csök-
kenő vízveszteség következtében. A 
berendezések a feltárások költségeit 
is jelentősen csökkenthetik. 

Miután mindent megnéztünk, ká-
vét kaptunk, sütivel. 

(Ezt a kedves német népszokást 
szintén célszerű lenne átvenni. Az 
amúgy is feszült idegrendszerű 
magyar itthon minden megbeszélé-
sen megiszik egy – a németnél jóval 
erősebb – kávét, amitől csak még 
idegesebb lesz. Süteményt meg ke-
vés helyen adnak, pedig az köztu-

domásúan nyugtatólag hat.)
Utunk következő állomása a víz-

hálózatot ellátó két kút egyike volt. 
A saját vízbázis megteremtése, sa-
ját kút fúrása Pátyon is a tervek 
között szerepel. A kutak úgyneve-
zett vízvédelmi területen, az erdő 
közepén vannak. Itt mezőgazda-
sági művelés csak szigorú feltéte-
lek mellett folyhat, de a gazdákat 
ösztönzik is az előírások betartásá-
ra. Amelyik termelő szerződésben 
kötelezi magát, hogy „vízbarát” 
növényvédőszereket és műtrágyát 
használ – létezik ilyen minősítés a 
vegyszerek számára – az olcsóbban 
kapja a vizet. A kút amúgy nem túl 

Azért a víz az úr
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látványos, pár cső meg két egymás-
sal párhuzamosan kötött szivattyú 
nagyobb terhelés vagy esetleges 
meghibásodás esetére, mindez egy 
kis faházban. Mégis, volt valami 
felemelő abban, hogy tudtuk, innen 
kap hetvenezer ember ivóvizet. 

A technikai civilizáció bűvkör-
ében élő mai ember hajlamos arról 
megfeledkezni, hogy víz nélkül ha-
mar elpusztulna, természetesnek 
veszi, hogy otthon luk van a falban, 
ahonnan egészséges, tiszta ivó-
víz folyik, gyakorlatilag korlátlan 
mennyiségben. Miközben – ahogy 
a kapott prospektusban szerepel 
– egy wc öblítéssel több ivóvizet 
használunk el, mint amennyi kö-
zel kétmilliárd embernek egész 
napra ivásra-főzésre-mosakodásra-
mosásra rendelkezésre áll.

Következő megállónk annál lát-
ványosabb volt, megnézhettük 
az egyik tározót, ami ca. egy napi 
ivóvíztartalékot tárol. (tízezer köb-
méter, azaz tízmilló liter) Ragyogó 
tisztaság, még egy porfoltot sem 
láttunk, de félretolt vödröt vagy 
felmosórongyot sem. A vizet nagy 
üvegablakokon keresztül nézhet-
tük meg, a tározó nagyjából félig 
volt. Még a gyakorlott szemű szak-
embereknek is némi pislogásra volt 
szükségük a vízszint megállapítá-
sához, annyira tiszta volt a víz. 

Ezután ebédmeghívásra voltunk 
hivatalosak, ahol megtisztelt ben-
nünket jelenlétével Heinz Hilger 
kirchheimi polgármester is. 

Sokat nem szuszoghattunk, irány 
a következő állomás, az Isar mellett 
fekvő neufi nsingi szennyvíztisztító. 

Itt a telepvezető 
főmérnök volt 
kalauzunk. Az 
irányítóterem-
ben elmondta, 
hogy 17 település 
130.000 lakójá-
nak kommunális 
szennyvizét fo-
gadják 60-90 ezer 
köbméter/nap 
közötti meny-
nyiségben (Páty 
ca. 700 m3/nap, 
ami nagy eső ese-
tén akár 2-3-szo-

rosára is nőhet – a szerk.) és tisztítják 
meg a négyhektáros telepen. A tűző 
napon jókorát gyalogolva néztük 
végig a folyamatot, aminek végén 
ivóvízminőségű vizet engednek visz-
sza az Isarba. 

Terjedelmi okokból sem merülnék 
itt bele a szakmai részletekbe, de úgy 
tűnt, minden a helyén van. A for-
róságban ott álltunk az ülepítő me-
dencék mellett és nagyon oda kellett 
fi gyelni, hogy bármiféle szagot érez-
zünk. A szennyvíziszapból fejlődő 
biogáz – miután átment egy hőcseré-
lőn, ahonnan télen az épületeket fű-
tik – gázgenerátorokat hajt, a termelt 
áramtöbbletet visszatáplálják a háló-
zatba. (erre még rásegít az irodaépü-
let tetején található napelemcsoport). 
A biogáz egy része közvetlenül hajt 
meg egy pneumatikus brikettálót, 
ami a felfogott rácsszemétből gyárt 
kis téglákat. A telepen „állítólag” 22-
en dolgoznak, mi a két vezető mér-
nökön meg az éppen indulóban lévő 
igazgatón kívül egy, azaz 1 db mun-
kást láttunk, minden automatizált. 
De engem – cseppben a tenger – min-
dig az apróságok ragadnak meg leg-
jobban: a szerelőalagútban különb kő 
van – és szebben lerakva – mint itt-
hon jópár helyen „módoséknál”. És 
persze a végén 
itt is kávé-süti. 

Noha nagy-
ságrendi elté-
rés van a kezelt 
vízmennyiséget 
illetően a látott 
létesítmények 
és pátyi meg-
felelőik között, 

mindenütt egyenrangú félként fo-
gadtak bennünket, amit az is jelzett, 
hogy valamennyi meglátogatott 
telephelyen a legmagasabb rangú 
vezető kalauzolt minket. Ezen felül 
megadták elérhetőségeiket is azzal, 
hogy bármilyen felmerült kérdés 
esetén a későbbiekben is nyugod-
tan forduljunk hozzájuk. 

A gazdag program zárásaként 
megtekintettük Kirchheim új szelek-
tív hulladékudvarát, amire a hírek 
szerint a szomszédos települések is 
irigykedve néznek. Itt csak helybéli 
lakosok és cégek adhatják le fajtán-
ként a hulladékot. (Főszerkesztőnk 
fi gyelmét az elektronikai hulladékos 
konténer keltette fel leginkább, de már 
zárás után érkeztünk, így annak kulcsát 
vezetőnk nem tudta előkeríteni.) 

Végezetül elkanyarodtunk a te-
lepülésüzemeltetés telephelyére, 
ahol megcsodálhattuk a még ottani 
viszonylatban is gazdag járműpar-
kot, aminek fenntartása a szűkösebb 
időkben komolyan megterhelheti a 
település költségvetését. Minden-
esetre az ajándékként felajánlott 
többfunkciós kistraktor – és itt ne 
egy áruházi fűnyíróra gondoljunk – 
elfogadása Páty részéről talán eny-
hítheti a fi skális nyomást. (ez persze 
csak vicc volt – a szerk.)

A tanulmányút minden szem-
pontból rendkívül tanulságos volt, 
a tapasztalatok már a közeli jövőben 
is jól hasznosíthatóak Páty, valamint 
remélhetőleg a Zsámbéki-medence 
többi települése számára. Bízunk 
abban, hogy a hamarosan felálló új 
pátyi képviselő-testület is átérzi a 
dolog jelentőségét és a fent bemuta-
tottakhoz hasonló, már rövid távon 
többszörösen megtérülő beruházá-
sokra költi a polgárok nehezen meg-
keresett adóforintjait pereskedések 
és egyéb pénzszórások helyett. 

Árkos Antal

Zsámbéki-medence
Regionális Hírmagazin; Postacím: 2073 Tök Pf. 10. Tel.: 20-921-
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példányban; Kiadja: Árkos Antal alapító főszerkesztő; Kulturális
rovatvezető: Domokos Kázmér; Fotó: Árkos Antal; Hirdetésfelvé-
tel a szerkesztőségben; 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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Olvastam, hogy negyven felett 
már nem szuvasodnak a fogak 
(tovább). Vagy elnéztem valamit 
(szokás szerint), vagy én vagyok 
a kivétel, aki próbára teszi a sza-
bályt. 

A fenti tudás nem segített raj-
tam, egyre gyakrabban voltam 
kénytelen az ebédidő táján jelent-
kező mogyoró vs. spenót össze-
vetésben az utóbbi javára dönteni 
– és nem mindig íz alapú megkö-
zelítésben. 

A „kiesett a tömés – letörött a 
maradékból – nagyobb lett a lyuk” 
eseményvonalon nem szerettem 
volna eljutni a „marhára fáj, most 
már muszáj elmenni fogorvos-
hoz” stádiumig, úgyhogy össze-
szedtem magam és ellátogattam 
a FogArt új biatorbágyi rendelő-
jébe. Illetve, előbb az interneten 
igyekeztem bátorítást meríteni az 
akcióhoz. Az áttekinthető, barát-
ságos honlapon tett virtuális túra 
megyőzött, jöhet a telefon. Kedves 

hang érdeklődött állapotom felől 
– végre valakit érdekelt – majd 
kitaláltunk egy kölcsönösen meg-
felelő időpontot, amikor is annak 
rendje-módja szerint megjelen-
tem, szorongásomat határozott 
fellépéssel kompenzálva. De erre 
nem volt szükség, a barátságos 
környezet és a segítőkész asszisz-
tens hamar eloszlatta félelmeimet. 
Sehol a jól(?) megszokott klór- 
és kloroformszag, sehol a bántó 
kórházi fehérség. Meleg színek, 
kényelmes bútorok, bizonyítéká-
ul annak, hogy egy egészségügyi 
intézménynek nem kell feltétlenül 
egy kórházi műtőre hasonlítani, 
annak minden ijesztő asszociáció-
jával. Mindeközben a rendelőben 
a legkorszerűbb felszerelés várja 
a betegeket, jelen esetben engem. 
Elterültem a kényelmes vizsgáló-
székben és beszélgetni kezdtünk, 
ami hamar egyoldalúvá vált, a 
mindenféle izékkel a számban 
nem voltam igazán párbajké-

pes. Már az injekciót sem igazán 
éreztem, utána meg csak a mata-
tás meg szöszmötölés hangjait. 
Fúrás-tisztítás-diagnózis-terápia 
(gyökérkezelés). Orvosom maga-
biztos, mégis óvatos, szinte gyen-
géd mozdulatai maradék félelme-
met is eloszlatták, helyére került a 
gyógyszer, lezárták a fogat. Más-
nap indultam Németországba, de 
nem volt semmi gond. A pár nap 
hamar eltelt (lásd cikkünket a NÉ-
MET rovatban – a szerk.), megint 
jelentkeztem a rendelőben, ahol 
orvosom elégedettségének adott 
hangot, majd véglegesen betöm-
te a fogat. Ellenőrző röntgen – a 
képet usb sticken (pen drive – a 
szerk) megkaptam (mondtam, 
hogy korszerű). Barátságos elvá-
lás. Persze fi zetés is, kifüggesztett 
árlista alapján, korrektül. 

Első utam a mogyorókereske-
désbe vezetett, a kiscsomagos ak-
ciós volt, mindjárt vettem kettőt.

Árkos Antal

Mogyoróra fáj a fogam
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Megéheztem. Előfordul ezekben a 
nehéz időkben. Környékbeli baran-
golásaim során szoktak is enni adni 
itt-ott, ismervén éhenkórász mivolto-
mat. De most valami különlegességre 
vágytam, új ízekre, kulináris élveze-
tekre. Mondom is az én mestersza-
kács barátomnak, Bereczki Gábornak, 
derítsük fel a régiót Krúdy módjára, 
együnk valami fi nomat. Én jóllakom, 
ő közben szakmailag alaposan meg-
bírálja az étket. Kézenfekvőnek tűnt 
a választás, Nyárfás Étterem, Espa 
Hotel Zsámbék. Voltam már több-
ször, kulturált, csendes, olyan igazi 
beszélgetős-ebédelős-vacsorázós. Rá-
adásul – wellness szállodához illően – 
füstmentes, az étel ízét, zamatát nem 
teszi tönkre a szomszéd asztalnál ülő 
bagósok környezetszennyezése. 

Asztalt foglaltunk előre, ahogy illik, 
nem kifelejtve a fi gyelmeztetést: készül-
jenek, mert macerás vendégek érkeznek 
hamarosan. A délutáni szieszta jó alapot 
teremtett egy korai könnyű vacsorához, 

a kellemes, nyugodt 
környezet már önma-
gában is képes feled-
tetni a napi rohanást. 
A szálloda fi atal séfje, 
Krupp Norbert, vala-
mint a másik Norbi, a 
mindig kedves és ele-
gáns főpincér segítet-
tek a választásban, így 
a következő ételsort 
ötlöttük ki:

Előételek:
– Libamájpástétom 

tökmagos almasa-
látával, pirított kaláccsal

– Csomboros vadragu leves szar-
vashúsból
Főételek:

– Kenyértésztában sült szűzérmék 
mustáros salátával

– Rózsaszínűre sült kacsamell 
ribizlimártással, burgonyafánk
Desszert:

– Csokoládéfelfújt vaníliafagylalttal
Olvasóink meg-
n y u g t a t á s á r a 
közöljük, min-
denből csak fél 
adagot kértünk, 
(a desszertet ki-
véve – a szerk.), 
miután nem az 
volt a cél, hogy 
dagadt disznó 
módjára távoz-
zunk, hanem, 
hogy általános 
képet kapjunk 
a szálloda kony-
hájának teljesít-
ményéről. Az 
öveket így is 
kijjebb kellett 
hamar engedni. 
A passzentos 
i t a l v á l a s z t á s 
ezúttal autózás 
címén kimaradt, 
de jóféle naran-
csos limonádé-
val kárpótoltuk 
magunkat. Még 
a titkos receptet 

is elkértük. Sajnos, nem tehetem 
közhírré e hasábokon, mert – ahogy 
mondtam – titkos. 

Közben megérkeztek az előéte-
lek. Tűrtöztetnem kellett magam 
pár percig, amíg készítettem né-
hány képet, de utána nem volt 
megállás. Ilyen libamájpástétomos 
pirított kalácsot az ember meg bír-
na reggelizni valami tengerparti 
teraszon is. 

A csomboros vadragu meg feno-
menális volt. A régi magyar fűszer 
nem uralkodott el a levesen, éppen 
annyira volt jelen, amennyire kel-
lett. Jó indián módjára halk imát 
mormoltam a szarvasért, aki életét 
adta értünk (persze a libáért meg 
többi állattestvérünkért is). 

A kenyértésztás sülthús igen de-
koratívan egy töltött gömbsaláta 
tetejébe volt csomagolva. Sokáig 
nézegettem, már csak azért is, mert 
addigre jóllaktam. Az omlós pirí-
tott libamellszeletet is éppen csak 
megkóstoltam, a pikáns ribizliszósz 
nagyon illett hozzá. 

Aki kicsit is ismer, tudja, a desz-
szertet ki nem hagynám. Mit ne 
mondjak, kár is lett volna. A meleg, 
belül sűrűn folyós csokifelfújtból 
csak azért nem kértem repetát, mert 
egy férfi ban legyen tartás. 

Azután már csak szuszogtunk 
és fél szemmel lestük a kivetítőn a 
szlovák-olaszt. Ha valakinek ennyi 
sport kevés lenne ebéd után, a re-
cepción kerékpár is bérelhető. 

Tonio Zsámbékról

Étteremajánló – Nyárfás étterem, Espa Hotel Zsámbék

Szindbád a Zsámbéki-medencében
Nem fújt fel a csokoládéfelfújt

Egészségnap
az Espa Bio & Art Hotelben  

2010. augusztus 28-án
10:00 órától

Programok
Sportolási lehetőségek: Fallabda, tenisz, fi tness

Fürdési lehetőség a külső medencében
Állapotfelmérés

Masszázs
Házi teniszbajnokság

Espa Bio & Art Hotel****
 2072 Zsámbék, Nyárfás u. 2.  -  Tel: + 36 23 919 100 

-  info@espahotel.hu - www.espahotel.hu
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2010. július elsején új szabályozás lé-
pett életbe Németországban a nap-
elemek által termelt villamosenergia 
átvételi árát illetően. Az áramszol-
gáltatók számára törvényileg előírt 
kötelező hosszútávú átvételi árak 
csökkentek, amivel a német költség-
vetés ártámogatásból adódó terhei is 
csökkennek. Pontosabban az áram-
fogyasztók terhei, mivel az ártámo-
gatást az áramár egy részéből fi zetik. 
A támogatáscsökkenést ugyanakkor 
jórészt – vagy teljes egészében – fe-
dezi a napelemek árának világszerte 
tapasztalható csökkenése. A szabá-
lyozás változását a

Süddeutsche Zeitung 2010. július 
10/11-iki számának cikke alapján 
ismertetjük. 

A téma hazai aktualitását az adja, 
hogy egyrészt a német támogatás 
így is jóval magasabb az itthoninál 
(pontosabban, itthon nincs sem-
milyen támogatás a napelemekkel 
termelt áram átvételi árában), más-
részt a hírek szerint szó van arról, 
hogy az új kormányzat ártámogatá-
si rendszert alakít ki az íly módon 
megtermelt villamos energiára, 
támogatandó a napelemek hazai 
elterjedését és segítve a mára szin-
te teljesen padlóra küldött magyar 
villamosipart. 

Michael Bauchmüller „Von Panik 
keine Spur – Pániknak semmi nyoma” 
című cikke azzal indít, hogy – noha 
csökken a napelemes áramtermelés 
támogatása – az elemzők szerint to-
vább javulnak a cégek kilátásai. Majd 
rátér a konkrét számokra:

„Die Förderung soll nun in 
zwei Schritten gesenkt werden. 
Rückwirkend zum 1. Juli gibt es für 
Photovoltaik-Strom vom Hausdach 
zunächst 13 Prozent weniger, zum 
1. Oktober kommen noch einmal 
drei Prozentpunkte obendrauf. Die 
Kürzung wird sich dann auf 16 
Prozent addieren – jene Summe, 
die auch die Koalition gefordert 
hat. Wer also nach dem 1. Oktober 
Solarmodule aufs Dach schraubt, 
erhält künftig für jede Kilowattstunde 
gut 33 Cent – statt zuletzt 39 Cent.” 

A támogatáscsökkentés két lépés-
ben megy végbe. Július 1-től a házte-

tőkről származó 
napelem-áram 
t á m o g a t á s a 
13%-kal csök-
ken, ehhez októ-
ber 1-étől újabb 
3 % jön, így éri 
el a csökkentés 
a 16%-ot. Ezt az 
összeget támo-
gatta a koalíció 
is. Vagyis aki 
október 1. után szerel napelemeket 
a háza tetejére, a jövőben kilowatt-
óránként 33 eurocentet kap majd a 
jelenlegi 39 cent helyett. 

(Ez még mindig jóval több, mint 
az áramszolgáltatóként változó, 
de nagyjából 20 centes áramár – a 
szerk.)

Ähnlich sieht es für Anlangen in 
Gewerbeparks aus. Zum Juli gehen 
die Vergütung um 12 Prozent 
zurück, zum Oktober werden es 15 
Prozent sein…

Und Solaranlagen auf Acker-
fl ächen werden keinen Cent 
Förderung mehr bekommen, sehr 
zum Arger vieler Landwirten. Vor 
allem im Süden waren Solarparks 
auf Ackerfl ächen zuletzt wie Pilz 
aus dem Boden geschossen. Die 
Sonnenernte ist dort gut. 

Hasonlóan néz ki a helyzet az ipa-
ri parkokban is. Júliustól 12%-kal 
esik vissza a támogatás, októbertől 
a mérséklés már 15%-os lesz. 

Ugyanakkor a szántóföldi épü-
leteken elhelyezett napelemes 
rendszerek egyetlen cent támoga-
tást sem kapnak a továbbiakban, 
(új telepítésű rendszerek esetén 
– a szerk.) a gazdák nagy bosszú-
ságára. Különösen Németország 
délebbi területein járva tűnhet fel 

a rengeteg, napelemekkel borított 
gazdasági épület. 

A cikk további részében a szerző 
a jövőbeni esélyeket latolgatja. A 
támogatások további csökkenése 
borítékolható, mértéke azonban at-
tól függ, hogy teljesít majd a német 
napelem-ipar. 

„Einstweilen sind die Prognosen 
sehr günstig. So rechnet das 
Bundesministerium derzeit für das 
Gesamtjahr 2010 mi 6000 Megawatt 
neuer Solar-Kapazität. Zum Vergleich: 
2008 waren 2000 Megawatt ans Netz 
gegangen, 2009 dann schon fast 
doppelt so viel – so sieht Zuwachs 
aus. Vor allem ein scharfer weltweiter 
Wettbewerb hätte in den vergangenene 
zwei Jahren die Preise sinken und die 
Nachfrage wachsen lassen.” 

A jövőbeli kilátások kedvezőek. 
A (környezetvédelmi) minisztéri-
um 2010-re 6000 Megawatt új nap-
elem-kapacitással számol. (3 Paks 
egy év alatt!)

Összehasonlításként: 2008-ban 
2000 Megawatt új kapacitást he-
lyeztek üzemben, 2009-ben pedig 
majdnem a dupláját – ennyi a nö-
vekedés. Az éleződő nemzetközi 
verseny következtében az elmúlt 
két évben csökkentek az árak, az 
igények pedig nőttek. 

Összeállította: Árkos Antal
okl. villamosmérnök

 BIZTONSÁG Zsámbéki-medence 2010/04 www.zsambekimedence.hu

Nem félnek a német napelemes cégek
Fontos, hogy Kedves Olvasóink megértsék, itt 

nem arról van szól, hogy az állam az itthon már 
„jól” megszokott módon felrúgja saját egyezsége-
it és menet közben változtatja meg a szabályokat. 
Az új német szabályozás csak az újonnan telepített 
rendszerekre vonatkozik, ha valaki 2000 nyarán 
rakta tele házának tetejét napelemekkel, az tovább-
ra is az akkori szabályozás szerinti 54 centet kap-
ja kilowattóránként a szerződés kifutásáig, vagyis 
még legalább tíz évig. 



  TERMAL HOTEL LIGET   H-2030 ÉRD-ÓFALU, Római u. 9.
 Tel: 0036/23/366-010, 0036/23/366-038;Fax: 0036/23/366-075

                    www.hotelerd.hu; hotelerd@hotelerd.hu
Szeretettel várjuk a mellékelt árak alapján Kedves vendégeket!
NAPIJEGY:
Gyerek: (6 éves korig): 630 Ft
Nyugdíjas, diák: 1300 Ft
Felnőtt szauna használattal: 1850 Ft 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK :
Iszappakolás:  2500 Ft/ teljes pakolás,  1670 Ft / részpakolás 
Vizimasszázs (tangentor): 2870 Ft (oxigénnel dúsított termálvízzel ) 
Talpmasszázs: 2300 Ft / 30 perc, 4100 Ft / 1 óra
Masszázs : 2870 Ft / 30 p
Pezsgőfürdő: 1500 Ft / 15 p
Pedikűr:  1600 Ft 
Manikűr:  1140 Ft 
Infravörös hőkabin:  1140 Ft / 20 p
Szolárium: 1030 Ft / 20 p
Vizitorna: 690 Ft / alkalom
Oxigénes inhaláció: 1500 Ft
Hydrocolon terápia: 6670 Ft
Vacu-press masszázs: 3100 Ft
Méregtelenítés – SPA 2300 Ft
Lávaköves masszázs 9200 Ft
Fogyasztó masszázs 9200 Ft
Méregtelenítés (láb) 2300 Ft

OEP által támogatott kezelések.

A vízmelegítők és fűtési rendszerek 
élettartamát, hatékonyságát nagy-
ban befolyásolja a víz keménysége. 
A vízkő vastag és kemény réteggel von-
ja be fűtőberendezéseink belsejét, azok 
élettartama jelentős mértékben lerövi-
dül, karbantartásuk sokkal többe kerül. 
Az energia fogyasztók felületén már 1 
mm vastag vízkőréteg  is akár 10%-al 
növelheti az energiafogyasztást. 
Kemény víz esetén a fürdőszoba 
csempéi fénytelenek, a zuhanyka-
bin üvege homályos, a szerelvé-
nyek szűrőiből minden irányban 
fröcsköl a víz. Az egykor örömet 
adó „zuhany-zápor” átadja helyét 
egy csöpögő zuhanynak. 
Lágy víz használata esetén: 
- Jóval kevesebb időt kell töltenie 
a vízköves csempék, eltömődött 
csaptelepek tisztításával, fürdő-
szobája újra ragyogni fog.
- A mosógép fűtőszála nem víz-
kövesedik el, kevesebb energiát 
használ és élettartama is hosszabb. 
Kevesebb mosóport is használ, a 
ruhák fehérebbek és puhábbak 
lesznek. 

- A mosogatógép is kevesebb ener-
giát használ, hosszabb az
élettartama, az edények, poharak 
cseppmentesek maradnak moso-
gatás után.
- Fürdéshez kevesebb tusfürdő és 
szappan is elég, hajunk is kelle-
mesebb tapintású. Régebben emi-
att mosták a hajukat nagyanyáink 
esővízben.
A vízkő „elszáll”, a konyhagép 
megmarad!

- Szeretné megóvni a háztartási 
gépeit, szanitereit és csaptelepeit a 
vízkőtől?

- Szeretne csökkenteni elektro-
mos áram fogyasztását?

- Szeretne csökkenteni a klór 
mennyiségét ivó- és fürdővizében?

- Szeretne kevesebb ásványvizes 
palackot hazacipelni, tárolni?

Van megoldás!
Cégünk vízkezelő rendszerek 

forgalmazásával, tervezésével és 
beüzemelésével segít az Ön ottho-
nában tiszta, klórmentes lágy vizet 
szolgáltatni.

Termékeink :

- központi vízlágyítók
- fordított ozmózisos és egyéb víz-

tisztítók
- klórszűrők és zuhanyszűrők
- lúgosító berendezések
- légtisztító berendezések
- komplett vízkezelő rendszerek

DÍJMENTES tanácsadás! 
Ha Ön még nem tudja, milyen 

készülék lenne ideális az otthoná-
ba, keressen minket! 
Lajkó László
Tel: +3670/45-46-421
Mail: info@viztisztitokeszulek.eu
Web: www.viztisztitokeszulek.eu

Önnek is sok gondot okoz a kemény víz? 

Vásárlási Kupon
10% kedvezmény!

A „Zsámbéki-medence” 
olvasóinak 10% kedvez-
ményt biztosítunk min-
den termékünk árából!

(Kérjük, megrendelés esetén 
hivatkozzon erre a kuponra, hogy 
kedvezményét érvényesíthessük!)



AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. - HÍREK
ISMÉT ÚJ CSALÁDTAGGAL BŐVÜLTÜNK! FORD SZABÓ – ÉRD

Az Autócentrum Szabó Kft. több mint 15 éves múltra tekint vissza.  Modell-kínálatunk egy új családtaggal bő-
vült, mostantól a Ford személy- és haszongépjármű teljes palettája megtalálható nálunk, illetve a hozzá tartozó 
márkaszerviz is megnyitotta kapuit.
Immár 7 márka forgalmazásával foglalkozunk (Ford, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Honda, Renault és Dacia), 
2008 óta pedig hivatalos Alfa Romeo márkaszervizként is működünk. 
FORD MODELLEK KEDVEZMÉNNYEL!
Megbízható, stílusos és sokoldalú autót szeretne, ami minden igényét kielégíti? Széles személygépjármű- és haszon-
gépjármű-kínálatunkban mindenki megtalálja a kedvére valót, legyen szó családról vagy munkáról! Tudjon meg 
többet az aktuális akcióinkról, kedvezményeinkről és vásárolja meg kedvezményesen kedvenc Ford modelljét!
Ford Fiesta már 2.590.000 Ft-tól!
Ford Focus most 600.000 Ft kedvezménnyel!
Minden modellhez a gyári garancián felül +2 év AC Szabó Garanciát biztosítunk díjmentesen!
További akciókért látogasson el honlapunkra!
FORD MÁRKASZERVIZ!
Ford márkaszervizünk magasan képzett szakemberekkel és professzionális eszközökkel áll az Önök rendel-
kezésére. Karbantartási előírás szerint végezzük a gépjárművek időszakos szervizelését, rövid határidővel és 
kedvező áron. Ezt szolgálja a Ford márka gyári technológiáihoz igazodó legkorszerűbb szervizberendezések-
kel és célszerszámokkal felszerelt műhelyünk.
A nagyobb vevőelégedettség érdekében nemcsak kiváló minőségű autókat kínálunk, hanem egyedi speciális lehetőségeket, 
illetve prémium szolgáltatások széles körét, így például a VIP klubtagságot vagy az Autócentrum Szabó Garanciát. Cégünk 
legfontosabb célkitűzése, hogy az egyéni igények és elképzelések kielégítése mellett, megfelelő információkkal és tanácsok-
kal szolgáljon vásárlóinknak. Bízunk benne, hogy hamarosan személyesen üdvözölhetjük Önt szalonunkban! Munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére, akár személyes tanácsadásról, akár valamely szolgáltatásunk igénybevételéről legyen is szó. 
Forduljon hozzánk bizalommal!
Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
Autócentrum Szabó – Nálunk az autó is a családhoz tartozik!
Cím: 2030 Érd Kis-Duna utca 9 Tel.: 06 (23) 524 028, www.fordszabo.hu
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