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Szerezzen

Regionális Hírmagazin

barátokat és keressen pénzt a

Zsámbéki-medencében!

Költözzön közelebb!
Budaörsön épülő
kétlakásos ház,
földszinti lakása
ELADÓ.
Nappali+2 háló+gará
zs+beálló+tároló+pa
norámás saját kert.
Irányár: 49,5 M Ft + 2,5 M Ft garázs
http://budaors2040.gportal.hu/ vagy 20
542-7848

Tintapatron, Toner,
Faxfilm, Fotópapír,
új és használt Nyomtatók
Tel.: 06-70-515-6914
Zsámbékon, a lottózó mellett.

Fogyjon velünk!
Hozza magát formába a nyárra!
Fogyasztó és alakformáló kezelések Pátyon a
Ligetszépe Masszázs szalonban!
-Zsírégető-, fogyasztó anticellulit kezelés vákuumgéppel
-Body Wrapping (fóliás testtekercselés)
-Tibeti mézes méregtelenítő masszázs
-Karcsúsító-, alakformáló csokoládé testkezelés
-További relaxáló kezelések és frissítő masszázsok

Rendkívüli akcióinkat keresse a honlapon!
www. ligetszepeszalon.hu; 06/30/7437-957

TARTALOM
Zsámbéki-medence 2009/04
www.zsambekimedence.hu

www.zsambekimedence.hu
Zsámbéki-medence 2012/02
TARTALOM

Túl az Óperencián

Ment-mendegélt, mi több, menetelt (masírozott) az egyszeri
alföldi szegénylegény, akit összefogdosva-elcsábítva besoroztak
az osztrák császár seregébe.
Eddigi fiatal életében a szomszéd
faluig is talán egyszer jutott el
egy évben, búcsúkor, most meg
napokig csak megy, megy előre
a távoli ismeretlenbe. Talán a világ végén is jár
már, a pusztai tanya tornácához képest, ahol
szüleit és testvéreit hagyta, mindenképp. Újabb
vizen kelnek át, ez már remélhetőleg tényleg az
utolsó, mielőtt elérik a helyőrséget. Az Enns az,
itt már komoly folyó, mielőtt csatlakozik a Dunához. Legényünk dél felé néz, ahol a napot látja.
A hegyek felé, ahonnan az Enns ered, a folyó
felső szakasza felé. Ober-Enns, vagy osztrákul
inkább óper-ensz, majdnem óperenc. A magyar
fülnek mindenképp. Ami azon is túl van, az már
tényleg a világ vége, túl az óperencián. És még
az üveghegyen is túl.
Tiszta időben látható, ahogy a nap fénye megcsillan az Alpok hósipkáin. Mit tudta az egyszeri,
dombot se gyakran látott, bakának vitt szegénylegény, mi csillog a messzeségben. Mint
ahogy csillog ma is Salzburg felé menet délre
nézve, bár a globális éghajlatváltozás erősen
megnyírbálta a hósipkákat. Nyaranta kifakul az
Üveghegy.
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Címlap

Burg Gleiberg

A Barátságos Zöldségbolt!

Árkos Antal

ELADÓ LCD MONITOR!
Újszerű állapotú
Fujitsu-Siemens 17”
LCD monitor (4:3
képarány) garanciával
olcsón eladó
Zsámbékon.
Tel.: 06-20-921-6851
Ára 15.000 Ft
Zsámbéki-medence
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Szép áru, gazdag választék, kedvező árak,
barátságos kiszolgálás.
Zsámbék, Akadémia utca (a lottózó mellett)
Tel.: 06-70-515-6914
Nyitva: H-P 7-18, Szo 7-14.30
Vasárnap is! 8-12
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Portrék a falon
Sokan vagyunk. Zsámbéki kulturális rendezvény viszonylatában
szinte rengetegen. Pedig nem is
igazán szerencsés a szombat kora
délutáni időpont, a gimnáziumban
éppen ballagás van. (Arra a kunsztra
pedig csak tudósítónk volt képes, hogy
egyidőben megjelenjen mindkét helyen
– a szerk.)
Sokan vagyunk a zsámbéki művelődési házban, de „sokan vannak” a képek is a falon. Szipál Márton fotóművész munkásságának
mintegy ötven évét fogják át a kiállított, poszter nagyságú képek. Így
már nem is olyan sok az a mintegy
nyolcvan darab.
Kovács István barátunk régóta
gondolkodott rendszeres zsámbéki fotókiállítás megszervezésén.
Az ötletet tavaly már megvalósítás
követte, a fiatal művész gazdag
anyagú tárlatot mutatott be a Közművelődési Intézet támogatásával.
A sorozat idei első darabja pedig

Szipál Márton Fotó: Simándi János
Szipál Márton portréit mutatja be,
aki talán a legismertebb magyar
fotográfus a világon. Ismertségéhez hozzájárult, hogy negyven
évig élt az Egyesült Államokban
és ott is a legjobbak közé verekedte fel magát: a hollywoodi sztárok
és sztárjelöltek legkedveltebb fotósa lett. A kiállított képek között
is jónéhány, a moziból megismert

arcot fedezhetünk fel. A tárlat darabjai között a szintén jelen lévő
tanítványoknak, Fekete Évának és
Börzsei Bálintnak is megtalálhattuk képeit.
Főszerkesztőnket érte az a megtiszteltetés, hogy a rendezvény
médaitámogatójaként
megnyithatta a kiállítást és méltathatta az
immár 88 éves művész életművét.
A szervezők nem feledkeztek meg
Martin – ahogy ő nevezi magát –
másnapi születésnapjáról sem, tortával köszöntötték, aki azt meghatottan, a közönség lelkes tapsától
kísérve vette át.
Támogatók:
Zsámbék Város Önkormányzata
és Közművelődési Intézete, Ziegler
Ostyagyár, Nyakas Pince, Barátságos Zöldségbolt Zsámbék
Médiatámogatók:
Zsámbéki-medence
Regionális
Hírmagazin, Zsámbéki-információs Magazin online

Kettős német nemzetiségi ünnep Zsámbékon

A töredékesen megmaradt, de a hagyományokat
mindig is gondosan ápoló zsámbéki német kisebbségnek kettős jubileuma van idén. 300 évvel
ezelőtt vándoroltak be az akkori Magyarország
területére a Duna felső folyása mellől a dunai
svábok, hogy királyi rendeletre belakják a török
által elnéptelenített magyar vidéket, közöttük
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Zsámbékot. Jó polgárokká, jó magyar hazafiakká váltak az évszázadok során, akiket a második
világháború lezárását követően – egy ostoba és
átgondolatlan döntés következményeként – legnagyobbrészt visszazsuppoltak az óhazába, megfosztva amúgy is rengeteg vért vesztett hazánkat
sok-sok szorgalmas, derék embertől. Ennek a két
eseménynek állít emléket a június 9-ikén felszentelt kettős rusztikus kőalakzat a rajtuk lévő emléktáblákkal. Az avatást megtisztelte német testvérvárosunk, Wettenberg küldöttsége is Thomas
Brunner polgármester vezetésével.
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Trianon

Megemlékezés a Trainon-parkban
A magyarság örök gyásznapjára emlékezett a már
megszokott szűk körben maroknyi zsámbéki. A Trianon-emlékpark kettős keresztje és a piros-fehér-zöld
virágokkal beültetett Nagy-Magyarország kontúr adta
a hátteret a változatos, történeti utalásokban és korabeli anyagokban gazdag irodalmi-zenés ünnepi meg-

Ballagás

Végzőseink idén is elballagtak. Képünk a
zsámbéki
Keresztelő
Szent János gimnázium
ünnepségén készült.

Vers a ballagó lányhoz

Ne sírj, kislány! Ne sírj,
ha kell, majd sírok én,
te csak nevess!
Becsukódott egy ajtó.
De kinyílt száz meg
száz másik, rajtad áll
csak, merre mész.
Keresd a jót, keresd a szépet, kövesd a szíved!
Menj, mert menni kell, de a választás a tiéd. És ne
sírj, ha sírni kell, majd sírok én.
Te csak nevess! És ha néha eszedbe jutok, megérzem, és nevetek én is.
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emlékezéshez. Tavaly óta az úri közönség is nagyott
lépett előre, a nyárias időben is illendő módon felöltözött, ami régebben nem mindenkinek mindig sikerült. Talán elmúlik végre a ránkkényszerített álliberális
világ parttalan szabadossága és helyükre kerülnek az
értékek. Talán.

Kecske a domboldalon

Egyik tavalyi számunkban írtunk az osztrák
gazdák összefogása eredményeként kitenyésztett
világszenzációról, a dimbes-dombos vidéken is
gazdaságosan tartható,
egyik oldalán rövidebb
lábakkal rendelkező tehénről. Örömmel fedeztük fel a minap, hogy
már Magyarországon is
megtalálható ennek az
ígéretes fejlesztésnek egy-egy példánya, amint mellékelt képünkön is látható. Persze Önök, kedves Olvasóim, a kép figyelmes megszemlélése után joggal
vethetik fel, hogy az ábrázolt állat inkább tűnik kecskének, semmint tehénnek. Ebben Önöknek tökéletesen igazuk van. Na, de nem is Ausztriában vagyunk.
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Lángosch
A busz tényleg nagy volt. Igaz, hogy
a vécéajtó be volt hegesztve, a hamutartók le voltak szögelve, a hátsó szélvédőről pedig messzire virított az ELADÓ/ZU VERKAUFEN
felirat, viszont valóban nagy volt.
(ja, és a dvd-nek sem volt hangja).
Mindez azonban cseppet sem zavarta a Wettenberge partnerkodni
induló zsámbéki és töki csapatot.
Bár úgy elképzeltem, hogy egy
elszántabb
buszvásárló-jelölt
ránkvillog az autópályán, beáll velünk egy parkolóba, gyorsan megalkuszik a pilótákkal, az euroköteg
és a kocsikulcsok cseréje után minket meg pakkjainkkal együtt kiraknak valahol félúton. Bővíthettük
volna a Landzeit-restik kínálatát
lángossal.
A már megszokott hajnali indulást (meg lehet ezt szokni???) követően kellemesnek ígérkező időben
vágtunk neki a szinte pontosan
ezerkilométeres útnak. Majd megálltunk. Ismét nekiindultunk. Nem
könnyű harminc ember vese- és hólyagműködését szinkronizálni, ehhez adjunk hozzá sofőrcserét, kártyafeltöltést, pénzváltást, tankolást
mittomén. De szerencsére nem volt
semmi zűr, ca. 14 óra alatt kiértünk
– máskor is ennyi. Most már az eltévedések izgalma sem tud színt vinni az ilyen utakba, vezet a műhold.
A prominensek (gyk. önkormányzati vezetők) persze nem keveredtek (Balogh Kálmán barátunk
kivételével – a szerk.), külön autóval, de ugyanazon úton igyekeztek
célt érni.
Azért estére mindenki odaért
testvérvárosunkba, Wettenbergbe.
A többünk által jól ismert szeretetteljes fogadtatás, szállásfoglalás.
Másnap már feladatok vannak,
meglátogattuk a legutóbbi ottlétünk óta körzetesített új iskolát. Új
sportcsarnok, új focipálya – igaz,
utóbbi a helyi sportegyesülettel
közösen. Ez igen! Odabent tágas
terek, az évjáratok változó létszámának megfelelően „variálható”
falak. Miután a delegációt megelőzve érkeztem – nem volt nehéz –
szokott arcátlanságommal mindjárt
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az igazgatói titkárságig hatoltam,
ahol Burggraf úr – megörülve annak, hogy otthagyhatja a minden
igyekezete ellenére csak szaporodó
papírhegyeket – külön vip vezetést
tartott számomra. Miközben elmondta, hogy ő kezeli az iskola belső híradóját, az iskolaújságot, meg
az iskola honlapját is. Ezt úgy az
iskolaigazgatóság mellett. Továbbá
pályázatokat ír, kiállítást szervez,
meg még amit nem értettem.
Közben megérkeztek a többiek
is, úgyhogy bejártunk megint mindent. A kémia laborban tanár híján
ücsörgő fiatalok már ismerősként
üdvözöltek, az igazgató úr külön
felhívta a figyelmüket a felügyelet
nélkül folytatott kémiai kísérletek
veszélyire. Ezenkívül volt sokszemélyes oktatókonyha, elektrotechnikai labor és műhely, számítógépekkel is gazdagon felszerelt
könyvtár, szóval minden, ami
szem-szájnak ingere. Igen, menza
is, meg büfé is. Mi is kaptunk enni,
diákok-tanárok (vendégek) ugyanazt eszik. Azután haza, délutáni
szabad program, kis pihenés, átöltözés, majd a hagyományos kulturális est. Mi is vittünk programot,
sajnos, a táncosok nem tudtak velünk jönni, maradt az éneklés.
Másnap pedig a program fénypontja, a mese- és kirakodóvásár.

Ez a nap Németországban ünnepnap, Krisztus mennybemenetele,
továbbá apák napja. (ezt itthon nem
lehetne? – a szerk.)
Az előző napi hűvös, szeles időnek nyoma sincs, az égiek megkönyörültek rajtunk. A csapat már
kora reggeltől dagasztotta a tésztát,
majd sütötte a lángost, mérte a bort.
A sorok is hamar kígyózni kezdtek
a magyar standnál. A lángos az itteniek sokéves szorgoskodása eredményeként ismert étek lett arrafelé,
rajtunk kívül még két lángosos volt
a vásárban, de már Giessenben is
felütötte a fejét egy konkurrens,
mint elmondták, egy görög-német
házaspár vitte a boltot. De térjünk
vissza Wettenberge, pontosabban
Wissmarba. Ahogy haladt előre
a nap, úgy nőtt a tömeg is, kiváltképp a magyar pavilon körül. (meg
persze a szembenlévő franciák
körül, akik vörösborban utaztak.)
Nem állítanám, hogy nem lehetett
némelyek arcán felfedezni az alkoholos befolyásoltság nyomait, de
egy ilyen vásár erről (is) szól.
A hosszúra nyúlt ünnepi csütörtök után pénteken kicsit nehezebben indult a nap. Azért csak
összeverődött a társaság egy
giesseni idegenvezetésre, ahol tudósítónk tolmácsként fitogtathatta
nemlétező hely- és nyelvismeretét.
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Sajnos, az idő megint rosszabbra
fordult, talán ez riasztott vissza
többeket attól, hogy felmásszanak
a 44 decemberében lebombázott
templom megmaradt tornyába a
százhetvenakárhány lépcsőn. Bocsánat a pontatlanságért, de az
idegenvezető mondta így, mert az
iskolások mindig számolják a lépcsőket, de mindig más eredmény
jön ki. Szóval végül csak én mentem fel a toronyba Jörg barátommal az egész csapatból. Ez már
délután volt, már éppen bezárt
volna a szomszédos múzeum, ahol
a torony kulcsát őrizték. Mikor a
néni megtudta, hogy magyar vagyok, hangos csókolom-csókolom
felkiáltással üdvözölt, amit én hasonlóképpen viszonoztam. Majd
megvárta, amíg megjárjuk a tornyot, miközben lejárt a munkaideje. Egyébként bánhatja mindenki,
aki nem jött fel, a kilátás páratlan,
a wettenbergi vár (címlapunkon –
a szerk.) szinte karnyűjtásnyi közelségben volt. Giessen nem nagy
város, hetvenezres lakosságával élhető léptékű, ahogy mifelénk falun
mondják. Sok zölddel, parkokkal,
vizekkel, Németország legrégebbi
botanikus kertjével, ugyanakkor
nagyvárosias bevásárlóutcáival és
tereivel. Az itteniek mindig kitalálnak valamit, hogy életet vigyenek a
belvárosba, be-, illetve visszacsalják
a környéken lakókat és a turistákat.
Múltkor dinók voltak, most meg
ősállatokat hoztak, egy rettenetes
cápát mi is lefényképeztünk. Úgy
feküdt ott, mint a partra vetett hal.
Visszatérve a közös programra:
délben közös ebéd, ezt követően
mindenki ment a dolgára. Jómagam barátom ruhaüzletében – itthon inkább áruháznak mondanák
– hűtöttem a levet. Felpróbáltam
néhány, a foci EB kapcsán feliratozott divatos ezt-azt, majd ezzel a tevékenységemmel felhagytam, mert
sütizni hívtak. Este csendes, beszélgetős vacsora a háziakkal, de kinekkinek ez szabadon választott volt,
más talán belehasított az éjszakába.
Szombat szabad program, illetve
delegáltaknak
partnerkapcsolati
megbeszélés. Mi dolgoztunk, Jörg
barátom bemutatta új napelems

7

www.zsambekimedence.hu
Zsámbéki-medence 2012/02
NÉMET

rendszerét a bolt (áruház) tetején.
Lásd fénykép. Minden adatot készséggel a rendelkezésemre bocsátott, százötven oldalas paksamétát fénymásolhattam magamnak,
napok óta ezt kerülgetem itthon.
Talán ezért is állnak jobban német
barátaink, ők nemcsak kerülgetik a
munkát.
(Valamelyik elkövetkező számunkban részletesen is bemutatjuk ennek az
– itthon nagynak számító – rendszernek a működését, beleértve a gazdaságossági vonatkozásokat is – a szerk.)
Szombat este pedig – szintén hagyományosan – búcsúest. Delegáltjaink erről is lemaradtak, ők már
előző nap hazaindultak. Mindig ez
a hajsza. Azután jönnek az egészségi problémák, gyomorfekély,
magas vérnyomás, pattanás a hal
belén. (bal herén – a szerk.). Egyébként, bármilyen sajnálatos is, feltétlenül meg kell itt jegyezni, hogy a

zsámbéki hivatalos delegáció folytatta a „lovasista” érában megkezdett nemtelen hagyományt, mindig
mindenhonnan következetesen és
szisztematikusan elkéstek. Hogy
a kis csapaton belül ezt hogyan
és miért, azt majd egymás között
lekönyvelik, mi ebbe nem látunk
bele. Persze, német barátaink ehhez
is próbáltak jó képet vágni, betudva ezt valamiféle nyugatbalkáni
virtusnak, nekünk, többieknek meg
égett az arcunk.
Vasárnap indulás haza. Szomorkás búcsú, ugyanakkor vár a hazaérkezés jóleső izgalma. Az úton a
csapat egyik fele éneklet, a másik
fele aludt, a harmadik meg mindenféléket csinált. A lendület is
tempósabbnak tűnt hazafelé, azért
mégiscsak szinte percre pontosan
meging 14 óra lett az út. Reszkess,
Zsámbék, megjöttünk.
Árkos Antal

VENDÉGLÁTÁS

Zsámbéki-medence 2012/02

Festés után újra nyitva!
Hegyalja Vendéglő és Panzió
Zsámbék, Corvin J. u. 1.
Telefon: 23-342-107,
30-271-9489

– Rendezvények, esküvők előre megbeszélt időpontban.
– Menü (hétvégén is!) 850 Ft házhozszállítással
(Zsámbékon)
– Minden vasárnap svédasztalos ebéd, felnőtteknek
2490 Ft, gyerekeknek 1100 Ft

www.zsambekimedence.hu

Tenisztanfolyam

Április közepétől
az ESPA Hotelben (Zsámbék)
kezdő-haladó,
gyerek-felnőtt
(igény szerint
egyéni is!)
Barsi Árpád
teniszedző
06-70-317-4192
arpitenisz@
gmail.com

Foci EB a Nyárfás Étteremben!
Szurkoljon és vacsorázzon éttermünkben!
2012 június 8-tól július 1.-ig minden mérkőzés
időtartama alatt az a la carte fogyasztásból
20% kedvezményt biztosítunk az ételek és
italok árából.
Asztalfoglalás: 06 23 919 100

Zsámbéki lakosoknak kedvezmény
az Espa Bio & Art hotelben!!!
Áprilistól minden Zsámbékon élő vendégünknek
20% kedvezményt biztosítunk szolgáltatásainkból,
valamint az a’la carte étel- és italfogyasztásokból!
1 óra squashpálya használat: 3.000 forint helyett,
csak 2.400 forint!
1 óra bowlingpálya használat: 3.000 forint helyett,
csak 2.400 forint!
1 óra teniszpálya használat: 2.000 forint helyett,
csak 1.600 forint!
3 óra wellness használat (medencék, finn szauna,
gőzkabin, jacuzzi) felnőtteknek: 2.500 forint helyett,
csak 2.000 forint!

Lángos – 2006 Bt.

PÁTYI LÁNGOS

(Lángos, töltött lángos, kávé, tea, üdítő)
Eredeti magyar termék, helyben, kézzel
dagasztott és formázott kézműves lángos.
A pátyi CBA parkolóval szemben!
Tel.: 06-20-537-9882

Pályafoglalás, asztalfoglalás: a szálloda recepcióján,
az alábbi elérhetőségeken:
Espa Bio & Art
Hotel****
Zsámbék, Nyárfás u. 2.
Tel.: +36 23 919 100
Fax: +36 23 919
150 Email: info@
espahotel.hu,
www.espahotel.
hu
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Nyitva tartás:
K-P: 6-11 h
Szo: 6-12 h
(Vasárnap pedig a Budakeszi piacon vagyunk)

TARTALOM
Zsámbéki-medence 2009/04
www.zsambekimedence.hu

www.zsambekimedence.hu
Zsámbéki-medence 2012/02
ÉLETMÓD

Mire figyeljünk az ingatlan bérbeadásnál?
Jogi rovat indításával próbálunk
segíteni Olvasóinknak lassan
papírba fulladó, elbonyolódott
(bonyolított?) világunkban. Első
témánk az ingatlan bérbeadás.
A rovatot gondozza: Dr.
Ölveczki Karolina (Budakeszi)
Lakások, és egyéb ingatlanok bérbe
adásakor a szerződő felek az esetek
túlnyomó többségében úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű szerződési forma, és általában vagy nem
is írásban kötik meg a szerződést,
vagy maguk készítik azt el, esetleg
a világhálón található nyomtatványok felhasználásával. A gazdasági
válság kapcsán érintett nagy számú
devizahiteles család kényszerül
azonban saját tulajdonú lakásból
bérleménybe, ami miatt előre láthatóan virágzásnak indul a bérbeadási szektor. Emiatt kiemelten fontos,
hogy az emberek megfelelő tájékozottság mellett kössék meg ezeket a
gyakori szerződéseket.
A tulajdonosok a bérleti szerződés „házilagos kivitelezésével”
kiteszik magukat annak, hogy a
későbbiekben a nem megfelelő
szerződésből akár több százezres
káruk keletkezzen és esetleg évekig pereskedjenek. A szerződéskötéssel mindenképpen a bérbeadó
az, aki nagyobb kockázatot vállal,
ő tudja, mi az, amit kínál, a több
milliós, tízmilliós ingatlanát adja át
egy ismeretlen személynek, akinek
akár néhány órás ott tartózkodásából is tetemes költségei, kára keletkezhet, vagy akár bűncselekmény
áldozatává is válhat.
A magyar jog ráadásul a felmondás és a birtokvédelem előírásaival
kifejezetten a bérlőknek kedvez, ellentétben más európai (pl. német)
jogokkal. A sajtóban ismertté váltak
olyan esetek is, hogy bulizni vágyó
fiatalok egy hónapra kivettek egy
lakást, amit egy-két nap alatt teljesen lepusztítottak, a bútorokat ös�szetörték, a falakat összefirkálták,
és esetleg a szomszédok számára
több napos bosszúságot okoztak.
Elsődlegesen mindig nézzük meg,
ki az, akinek kiadjuk a tulajdonun-
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Adó, adó és adó
Következő számunkban egy mindenkit érintő témát vetünk fel, az adózást, nevezetesen az ingatlanadót (telekadót), aminek bevezetése többek között Zsámbékon is igen nagy port vert fel. Addig is klasszikust idéznénk, néhány sor
Szolovjov: A csendháborító című művéből. (fordította Jekatyerina Gutkina)
Amidőn Naszreddin Hodzsa hosszú száműzetés után hazaérkezik
imádott Bokharájába.
- Honnan érkeztél és mi végből? – kérdezte az adószedő.
- Perzsiából jöttem, fényességes uram. Rokonaim élnek itt Bokharában.
- Ügy – szólt az adószedő. Vendégségbe jössz a rokonaidhoz. Akkor
meg kell fizetned a vendégadót.
- De nem vendégségbe megyek a rokonaimhoz – vágott vissza Naszreddin Hodzsa – Fontos üzleti ügyben járok!
- Ügyben! – kiáltott az adószedő és szeme felcsillant. – Egyszóval vendégségbe jössz, egyúttal üzleti ügyben! Fizesd meg a vendégadót, az
üzleti adót és adakozzál a mecsetek ékesítésére Allah nevében, amiért
útközben megvédett a rablóktól.
„Inkább most védene meg, a rablóktól valahogyan magam is megmenekültem” – gondolta Naszreddin Hodzsa, de hallgatott, mert összeszámolta, hogy e
beszélgetés alatt minden szava mennyi pénzbe került. Fizetett, már menni akart,
de az adószedő észrevette, hogy néhány pénzdarab még az övében maradt.
- Várj! – és ki fogja megfizetni az öszvéred adóját?
kat, és mérlegeljük, hogy arányban
áll-e a személyében esetleg rejlő
kockázat a várható haszonnal. Kimondottan pénzzavarban, kényszerhelyzetben lévő embereknél
elképzelhető, hogy fizetési nehézségeik lesznek, és nem tudnak hová
menni a lakásból.
Mindenképpen azt javaslom a
bérbeadóknak, hogy az ingatlan átadásakor az első havi bérleti díjat,
és legalább egy, de inkább két havi
bérleti díjnak megfelelő összegű
kauciót kérjenek a bérlőktől. Ebből
az egyik havi kaució a közműfogyasztásokra,
illetve esetleges
hátralékokra, a
bérleményben,
és az abban lévő
ingóságokban
esetleg keletkező károkra szolgál biztosítékul,
míg a másik havi
kaució pedig a
felmondási időre eső bérleti díj.
Ha a kaució nem
kerül felhasználásra, az a bérlőknek visszajár.

A legfontosabb tanácsom, hogy lehetőleg forduljanak ügyvédhez a bérleti szerződés megkötésekor, és bízzák rá a szerződés megszövegezését,
mert az ügyvédre fordított költségek
messzemenőkig nincsenek arányban
az esetleges károkkal és jogi bonyodalmak költségével, nem beszélve
arról, hogy jó szerződés nélkül sokkal
nehezebb a későbbi jogi út is.
Bármilyen jogi problémája adódik,
kérem keressen meg bizalommal:
Dr. Ölveczki Karolina
Tel.: 06-30-389-0303,
www.drolveczkikarolina.hu

KULTÚRA

Zsámbéki-medence 2012/02

www.zsambekimedence.hu

Hogy van, kedves Kazi bácsi?
Előző számunkban röviden ismertettük Domokos Kázmér: Szerteágazó betűsorok című könyvét.
Többen is kérdezték, hogy van sokunk Kazi bácsija, mivel tölti tevékeny napjait. Megkérdeztük hát mi
is.
Mivel telnek napjai a nyugdíjas
kulturális rovatvezetőnek?
Rövidre fogva a választ megkísérlem felsorolni:
– Ha a feleségem törölgetni kezd,
tudom, hogy rövidesen porszívóznom kell.
– Csütörtökön és pénteken a következő hét ellátmányának beszerzésében is sofőrködöm.
– A társasház körüli munkákból a
fűnyírás feladata esett rám.
– A szabadidőmmel – mert nincs
panaszra okom, akad ilyen is – szabadon rendelkezem.
o Ennek eredménye például
a Szerteágazó betűsorok címmel
megjelent könyvem,
o Volt két könyvbemutatóm is.
o Ma már az írást a zeneszerzés
váltotta fel. Újabban keresem azokat a magyar költők által írt verseket, amelyeket kedvem támad
megzenésíteni. Így került sor pél-

dául Petőfi Sándor, Arany János,
Sajó Sándor, Sinka István, Wass
Albert, és – a teljesség igénye nélkül – a költő, szövegíró barátaim:
dr. Gasparics Gyula, Fejér György
János, Ország György egy-két versére, dalszövegére is. A szerzeményekből néhány már közönség előtt
is megszólalt, ha minden jól halad
ebben az évben talán nagyobb lendületet vesz megszólaltatásuk.
o Mindehhez az V. Nótaolimpia
pályázatán váratlanul elért siker – a
közel kétszáz jeligés pályázat közül
a 27-es döntőbe került Zsámbéki
nóta – adta meg a kellő lendületet. Amire a legbüszkébb vagyok:
Máté Otília két szerzeményemet
is bemutatta a Kőbányai Művelődési Központban megrendezett
hangversenyen. A napokban jutott
tudomásomra, hogy ennek folytatása is lesz. Tervek között szerepel
– Dombi Enikőnek a zeneiskola
vetőjének és szerzeményeim szigorú, szakmai „átvilágítójának” és
néhány mű bemutatójának biztatására – egy szerzői est,.. vagy más
zenei rendezvényhez kapcsolódóan egy bővebb szerzői bemutatkozás. Zenei alapok készítése is zajlik

Táncverseny Zsámbékon

Szóval lehet azért errefelé is komoly rendezvényt szervezni.
„Csak” csinálni kell. Mint ahogy tette ezt Zirkelbach Éva és
csapata, a zsámbéki Tánc-Sport Egyesület. Idén immár másodszor. Az ország minden részéből érkeztek táncosok, a
legkisebbektől egészen a nagyon felnőttekig, mintegy ötven
páros. A hangulat pedig olyan – hogy is mondjam – szeretetteljes, szinte családias volt, azzal együtt, hogy a versenyzők és érdeklődők megtöltötték a zsámbéki iskola felújított
tornatermét. Szépek voltak a lányok-fiúk, a ruhák, és szépek
a bemutatott táncok, jó a zene. Talán a nevezések számítógépes rendszerén lehet még csiszolni, ezekkel a fránya excel
táblákkal mindig gond van. Ezzel együtt remekül éreztük
magunkat, a fél kilences záró eredményhirdetés után sokan
alig akartak hazaindulni. Legközelebb akár záró bulit is tarthatnánk. Kár, hogy önkormányzatunk képviselőinek szombaton egész nap máshol volt halaszthatatlan dolga, polgármesterünk rövid délelőtti megjelenését kivéve. Ők tudják.
Tudják?
Képünkön Kökényesi Melinda és Kemény Imre (Zsámbék),
a junior kategória abszolút győztesei) Fotó: Árkos Antal
tudósítónktól
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Sebastián klarinétművész barátommal együttműködve.*
o Tagja vagyok a Cserhát Művészkörnek. Itt a Délibáb néven
megjelenő irodalmi kiadványban,
és a Kör antológiáiban is jelentetek
meg az írásaimból.
– Az elfoglaltságaim egyben a
szórakozásaim is. Kiegészíti ezt a
TV, a Fradi mérkőzéseinek rendszeres látogatása, s újabban – a
kézilabdázó unokám jóvoltából – a
kétezres évjárat mérkőzésein való
szurkolás.
– Sajnálatos tény számomra, hogy
a heti teremfocit abba kellett hagynom. Némi vigaszt csupán az ad,
hogy ezt 75. évem elhagyása után
kellett megtennem. A bal térdem és
a szív is jelzett: Legyen elég!
– Még ma is úgy gondolom: Ha a
Főszerkesztő űr (köszönjük a nagybetűt – a szerk.) megjelöli a témát,
rövid írásokkal igyekszem a lapot
továbbra is szolgálni a kulturális
rovat keretein belül.
Köszönjük, Kazi bácsi, további jó
egészséget kívánunk és várjuk az említett rövid, vagy akár hosszabb írásokat
– és nagyon kíváncsian a beígért szerzői estet.

TARTALOM

Zsámbéki-medence 2009/04

www.zsambekimedence.hu

NYOMTASSON OLCSÓN!
Szórólapok, szakdolgozat, tanulmány, iskolai feladat? Nem bírja
az otthoni tintaköpködő? Vagy a családi pénztárca a belevalót?
A5 – A4 – A3 méretig, fekete-fehérben és színesben,
normál és fotópapírra,
gyorsan, jó minőségben és olcsón.
USB tárolóról vagy CD-ről, de megrendelhető interneten
keresztül is, a kész anyag postázásával.
Tel.: 06-20-921-6851
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu
Személyes megrendelés, kész munkák átvétele a Barátságos
Zöldségboltban, Zsámbékon. (lottózó mellett)
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Eladó telkek Zsámbékon

Eladók, illetve bérbeadók az alábbi telkek Zsámbék belterületén befektetési, beruházási célra kedvező áron:
1. 4559 m2 az
OMV benzinkút közvetlen
szomszédságában, az
Espa szállóval
szemben, az
autópályára
vezető út mentén.
2. 18658 m2 a Kontakt-Busz
telephelyének szomszédságában, a Wavinnal szemben,
a Pátyra vezető út mentén.
A 2. számú telek be van
kerítve és 24 órás őrzéssel
rendelkezik.
Mindkét telek kiváló megközelíthetőséggel, közvetlen
közútkapcsolattal rendelkezik. A telkeken teljesen kiépített infrastruktúra található
(víz, villany, gáz, csatorna).
Irányár 10eFt /m2.
Érdeklődni telefonon: 06-30-9-425-298

