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Nőnapi köszöntő
Nőnap alkalmából
szeretettel és tisztelettel
köszöntjük a település
valamennyi hölgy lakosát.

Pátrovics Benedek
polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Gondolatok a nőkről
nak, vagy a szárítókamrában, forró
levegőben vasalnak, augusztusban,
amikor a bőr kipállik, a gyümölcs
aszalt lesz a fákon, a kutyák az ágy
alá bújnak.
Márai Sándor

Soha a nőkről csúnyán ne beszélj,
nincs oly alantas asszonyi személy,
aki ne volna méltó tiszteletre: hisz
asszony nélkül férfi nem születne.
Pedro Calderón
Az élet zenéjét a nők adják, akik
őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák át
azokat.
Richard Wagner

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya,
aki szeret.
Jókai Mór
Még nem született dicsérő könyv
olyan asszonyról, aki hagyta éhezni
férjét és gyermekit, miközben a világ
leghasznosabb találmányát felfedezte, könyvet írt, művészi alkotást készített vagy éppen filozófiai téziseket
alkotott.
Anna Garlin Spencer

A nő az a lény, amely végletes
erejében és gyengeségében: képes
elájulni, ha egy egeret vagy pókot
meglát, és az élet legnagyobb rémületeivel sokszor rettenthetetlenül
száll szembe.
Denis Diderot
A nő a férfi számára minden, mert
a végességet ajándékozza neki.
Soren Aabye Kierkegaard
Vannak nők, akik állandóan szolgálnak: egy férfit, egy családot, egy

zárdát, egy gyermeket szolgálnak.
Ezek a nők csendesek. Mindazt, ami
az életben nélkülözhetetlen, amit
„valakinek el kell végezni”, ők végzik. Munkájuk zajtalan. Nem alakítanak egyesületeket: pelenkát mos-

A nő azt akarja, hogy ok nélkül,
„miért” nélkül szeressék: nem azért,
mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy
művelt, vagy elmés, hanem azért,
mert olyan, amilyen.
Henri Frédéric Amiel
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Országgyűlési választások
és országos népszavazás
Április 3-án országgyűlési választásokra és országos népszavazásra kerül
sor. A szavazás módja mindkét esetben azonos, így arra külön csak részben térek ki.
Az országgyűlési választás egyfordulós, érvényességi küszöb nélküli,
egyszerű választás. Azaz függetlenül
a választáson részt vevők számától
érvényes a választás, ha Pest megye
1. sz. egyéni választási kerületében
legalább egy érvényes szavazatot leadnak. A választáson az a jelölt nyeri
el a mandátumot, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. A választás
napján mindenki 2 db szavazólapot
fog kapni. Az egyiken az egyéni választókerületi képviselő-jelöltek lesznek. A másikon az országos listát állító pártok, vagy pedig a nemzetiségi
önkormányzatok szerepelnek.
A jelöltek, valamint a listák a szavazólapon nem ABC, hanem sorsolás szerinti sorrendben szerepelnek.
Az 5. oldalon ismertetjük a lapzártakor nyilvántartásba vett jelölteket
és listákat. Visszalépések miatt ez a
névsor, illetve lista április 3-ig még
változhat.
I. Hogyan szavazhatunk?
Úgy, mint eddig. A szavazás módjában nincs változás. A legfontosabb a
szavazásra való jogosultság igazolása.
Azaz a személyazonosság, valamint a
lakcím igazolása. A választás napján
reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet szavazni.
A szavazóhelyiségben először igazolni kell a személyazonosságot.
Erre alkalmas bármely arcképes igazolvány, személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány. Ezek mellett
szükség van a lakcím igazolására is,
azaz a lakcímkártyára. Lehetnek még
olyan idős szavazók, akiknek határidő
nélkül érvényes füzetszerű személyi
igazolványa van, és nem rendelkeznek lakcímkártyával. Az ő igazolványukban rögzítve van a lakcím is, így

nekik ez az egy dokumentum is elegendő. Rendkívül fontos, hogy csak
érvényes okmánnyal lehet szavazni! Aki lejárt érvényességű okmánynyal jelenik meg a szavazáson, azt a
szavazatszámláló bizottságnak vissza
kell utasítania. Kérek ezért mindenkit,
hogy még most ellenőrizze le, hogy
okmánya érvényes-e! Ha nem, akkor
az érdi okmányiroda központjában,
vagy annak tárnoki kirendeltségén,
vagy a volt vasútállomás épületében
található kormányablakban még időben igényeljen új személyi igazolványt!
A választási jogosultság igazolását a
választói névjegyzék aláírása és a szavazólapok, valamint a boríték átvétele
követi. A szavazat leadásához rendelkezésre áll a szavazófülke. A szavazás
a jelöltek neve melletti, illetve a listák
feletti körben elhelyezett két egymást
metsző vonallal (+, vagy X), tollal történhet. A népszavazásra feltett kérdésekre igen, vagy nem válasznál találják azt a kört, amiben az X, vagy +
jel beírható. A borítékba tett szavazólapokat pedig a szavazatszámláló bizottság előtt elhelyezett urnákba kell
bedobni.
Érvényes az a szavazat, amelyet egy
egyéni jelöltre, pártlistára vagy nemzetiségi listára adtak le. Aki egyet sem
jelöl meg, vagy egynél többet jelöl
meg, esetleg nem a körbe írt X, vagy

+ jellel adja le szavazatát, az érvénytelen lesz.
Aki a szavazás napján Magyarországon belül más településen tartózkodik, az kérheti, hogy ott szavazhasson.
Az átjelentkezési kérelmet legkésőbb
március 25-éig lehet benyújtani. A
kérelem benyújtható online módon
a www.valasztas.hu weblapon erre
biztosított felületen, vagy személyesen a pusztazámori Községházán a
hivatal nyitvatartási idejében. Beküldhető még postán is, de csak akkor érvényes, ha a postai küldemény március 25-éig megérkezik a Községházára.
A mozgásában akadályozott szavazó mozgóurnát igényelhet. Az
előzetes igénylés határideje március
30. Módja és helye megegyezik az
átjelentkezéssel (online vagy írásbeli kérelem). Ezen kívül lehetőség van
még mozgóurnát igényelni április
1-jéig személyesen vagy elektronikus
azonosítással, illetve a szavazás napján, április 3-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz eljuttatott
írásbeli kérelemmel. Az írásbeli kérelmet meghatalmazott is benyújthatja.
Fontos tudni, hogy mozgóurnát csak
egészségi állapot, vagy fogva tartás
miatti akadályoztatás esetén lehet igényelni, munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vehető igénybe!
Arra biztatok mindenkit, akinek
módja van rá, a kérelmeket online

5 / ZÁMORI HÍREK

2022/1

nyújtsa be. Ez kényelmes és gyors
ügyintézést tesz lehetővé, nincs kötve
senki a választási iroda nyitvatartási
idejéhez, és biztos, hogy a kitöltött
kérelem időben megérkezik a választási irodához.
A szavazás módjával és az említett
kérelmek benyújtásával kapcsolatban további információkat, segítséget
kaphatnak a Nemzeti Választási Iroda
www.valasztas.hu című honlapján,
valamint a Községházán személyesen a 23 347-438-as telefonszámon
és a titkarsag@pusztazamor.hu e-mail
címen.
II. Kikre szavazhatunk?
Egyéni jelöltek:
1. DR. ASZTALOS ÉVA – független
2. IGNÁTH KITTI – MKKP
3. CSOTT KÁROLY – MI HAZÁNK
4. DR. BŐSZ ANETT – DK–JOBBIK–MOMENTUM–MSZP–LMP–
PÁRBESZÉD
5. DR. ARADSZKI ANDRÁS – FIDESZ–KDNP
6. VÁRADI VALENTIN – MEMO
Országos (párt) listák:
DK– JOBBIK– MOMENTUM –
MSZP–LMP–PÁRBESZÉD
NORMÁLIS PÁRT

MKKP
MEMO
MI HAZÁNK
FIDESZ–KDNP
Nemzetiségi listák:
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
MAGYARORSZÁGI
GÖRÖGÖK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
MNOÖ (német)
MROÖ (román)
OHÖ (horvát)
OLÖ (lengyel)
ORÖ (örmény)
ORÖ (ruszin)
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNK.
OSZÖ (szlovén)
SZOÖ (szerb)
UOÖ (ukrán)
Akiket úgy vettek fel a nemzetiségi
névjegyzékbe, hogy annak hatálya kiterjed az országgyűlési választásokra,
azok az egyéni kerületi jelölt mellett
a nemzetiségi listára adhatják le a
szavazatukat, a pártok közül nem választhatnak.
Az országos népszavazáson négy
kérdésre lehet válaszolni igennel,
vagy nemmel. Érvényesen szavazni
az egyik válasz feletti körbe írt X, vagy
+ jellel lehet. Aki egyet sem jelöl meg,
vagy mindkét választ bejelöli, az ér-

vénytelenül szavaz az adott kérdésre.
A szavazat érvényességét kérdésenként kell vizsgálni. Azaz nem teszi
semmissé az érvényes szavazatot, ha
valaki egy-egy kérdésre érvénytelenül
szavaz.
Végezetül egy kérés! Bár a Covid-járvány mostani hulláma lecsengőben van, és úgy tűnik, nem kell
komoly korlátozó intézkedéseket hozni, óvó rendszabályokat előírni, de
azért legyünk óvatosak, vigyázzunk
egymásra! Gondoskodunk tollról, és
igyekszünk azt nap közben többször
fertőtleníteni, cserélni, de mégis azt
kérem, hogy aki teheti, hozzon magával saját tollat a szavazásra! Lehetőség
szerint tartsanak egymástól távolságot, főleg a várakozás ideje alatt! (Ez
az együtt élőkre nem vonatkozik). A
szavazóhelyiségben lehetőség szerint
viseljenek maszkot! Ha van még valaki, akinek nincs, annak (készletünk
erejéig) biztosítunk. Akár 6-800 ember is megfordulhat a teremben reggeltől estig, ezért nem árt az óvatosság! Felelősségteljes hozzáállásukra
számítunk, és ezért mind a választási
bizottság, mind a választási iroda tagjainak nevében már előre is köszönetet mondok!
Dr. Újházi Miklós

Reményik Sándor: Erdélyi március
Egy tizenötös szám. És március:
Az első tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerűn,
Ne féljetek, ne féljen senkise.

Magányos hangját zsivaj nyelte el. –
Lavina dörgött. Most, – a kő alatt
Számunkra csak csendes növekedés:
Valóban: munka s imádság maradt.

Ne féljetek: nem tüzesednek át
Halk hangolás után a vers-sorok,
Nem temetni és nem lázítani,
Csupán figyelmeztetni akarok.

De szárny kell munkához s imához is!
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad.
Tört szárny, beomlott kútfő: – mégis élet,
Mégis üdvösség az a régi nap.

Oly csendben nő a versem, mint a fű,
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán:
Nem szavalok, – szavaltunk eleget,
– Nagyon sokat – március idusán.

Testvér, látod: én nem járok tilosban,
De te is hidd: nem tilalmas dolog
Megsimogatni otthon a fiókban
Egy poros, régi, kicsi szalagot.

Volt egy tanítóm akkor, – igazi,
Nagy nevelő, – gyökérig leható.
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap,
Ha munkát s imát összefoglaló.

Aztán - menni a hétköznapok útján,
Császárnak megadni, mi az övé,
S maga részét minden hatalomnak, –
De Istennek is, ami Istené.
1931. március 10.

Válogatta: dr. Fekete Zsuzsanna
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Tájékoztató az idei költségvetésről
Hosszú évek gyakorlatát követve igyekeztünk úgy megtervezni a költségvetés kiadási oldalát, hogy a működési bevételeinkből, illetve tavalyi működési
megtakarításainkból fedezzük a működési kiadásokat. A lekötött pénzeinkből és a tervezett felhalmozási célú bevételekből fordítanánk a felhalmozási
kiadásokra és ismételten tartalék elkülönítésére. A 2022. évi költségvetésről
szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet mellékleteivel együtt olvasható az önkormányzat honlapján a www.pusztazamor.hu oldalon, a Képviselő-testület/Rendeletek menüpont alatt.

A temetővel szembeni gazdasági
övezetben lévő telkeink értékesíthetőségén dolgozunk már tavaly óta.
Az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokat többlépcsős, időigényes
eljárás eredményeként belterületbe
csatoltuk. Jelenleg olyan telekalakításon dolgozunk, amely eredményeként
cégek számára megvásárolható ingatlanjaink lesznek. A kicsivel több mint
hat hektáros terület nagy részére komoly érdeklődőink vannak, így látunk
esélyt arra, hogy hamarosan a jelenlegi két cég mellett további vállalkozások fognak helyi lakosokat foglalkoztatni és adófizetéssel hozzájárulni
Zámor fejlődéséhez.

Az állami támogatásunk több mint
tavaly. A központilag kötelezően előírt illetményemelések költségeihez
többlettámogatást kapnak az önkormányzatok, így Zámor is. De kicsivel
többet kapunk a központi költségvetéstől az óvoda működtetésére és a
gyermekétkeztetési feladatok ellátására is. Szolidaritási hozzájárulást is
kevesebbet kell fizetnünk, mint tavaly.
Változott a hozzájárulás kiszámításának módja, olyanok is fizetik ezt, akik
eddig nem. Zámor viszont a korábbiakhoz képest kevesebbet fizet.
A működési kiadásokat a tavalyihoz képest kicsit többre terveztük,
figyelemmel az előre jelzett infláci-

óra. De ha folytatjuk a tavalyi megfontolt gazdálkodást, kerüljük a nem
feltétlenül szükséges kiadásokat, akkor a tervezett előirányzaton belül
tudunk maradni. Hittük ezt február
21-én, amikor a testület elfogadta a
költségvetést. Azóta sajnos változott
a helyzet. A szomszédunkban kitört
háború és az ezzel összefüggésben
sokasodó negatív gazdasági hatások komoly kockázatot jelentenek.
A megugró infláció átírhatja terveinket, de reméljük, ellehetetleníteni
nem fogja!
Idén újra terveznénk civil támogatásokat, elsősorban programok megvalósítására. Bízunk benne, hogy június
utolsó szombatján újra tarthatunk falunapot! A szervezési munkákat önkéntesek segítségével a Pusztazámor
Községért Közalapítvány már megkezdte.
A tavaly nyert pályázati támogatás
felhasználásával felújítjuk a Móricz
Zsigmond utca burkolatát. A munkálatok már folynak, és ha az időjárás
kegyes lesz, akkor áprilisban be is fejeződnek.
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Idén el kell indítanunk a szennyvíztisztító felújítását, bővítését. A bővítés
szükségességét részben az indokolja,
hogy bár Zámor lakossága az elmúlt
tíz évben nem nőtt látványosan, viszont a 2012 óta változatlan víz- és
csatornadíj nem a víztakarékosságra
ösztönzi az embereket. Ez nem helyi
sajátosság, minden környékbeli településen nőtt az egy főre jutó vízfogyasztás, és ez kihat a csatornára is.
Másrészt az ipari parkunk beépítéséhez is szükség van bővítésre. A felújítás nem szorul külön magyarázatra.
A tisztító 1998 óta működik. Akkor a
legkorszerűbbek egyike volt, de 25 év
alatt részben elavult, elhasználódott,
részben a működésre vonatkozó előírások is változtak. A felújításra, bővítésre most nincs számunkra elérhető uniós vagy hazai pályázati forrás.
A jelenleg elérhető keretre Pest megyéből mindössze két település jogo-
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sult pályázni. A szennyvízberuházást
szolgálja az erre elkülönített keret és
a nagy összegű fejlesztési tartalék is.
A korábbi években felhalmozott tartalék egy része erre figyelemmel lett
őrizve eddig. Mindaddig, amíg a tisztítóval kapcsolatban nem látunk tisztán, új, nagyobb összeget igénylő fejlesztést az önkormányzat nem indít.
Persze van ez alól néhány kisebb
kivétel. Ilyen a játszótér burkolása,
amely március végén, április elején
megtörténik. Készül egy, az óvoda bővíthetőségét vizsgáló tanulmányterv.
Egy előzetes vizsgálat, amely nem
jelenti még az óvoda bővítésének
elindítását. Erről később dönt majd
a testület, figyelemmel az anyagi lehetőségekre! Tervezve van néhány
halaszthatatlan informatikai beszerzés. De ezek összességében kevesebb mint 5 millió forintot igényelnek.
A tervben szerepeltetnénk még egy

Voice & Brass-kastélykoncert
az Öreg Tölgy
Kastély-fogadóban
A zenekar alapjait 1993-ban rakta le a négy Kuna
testvér, akik csodagyerekként kezdték pályafutásukat: 5-6 évesen ismerkedtek meg a rézfúvós hangszerek világával, és néhány éven belül már komoly
sikereket értek el. Számos hazai és nemzetközi díjjal
jutalmazták őket az elmúlt két évtizedben. Szászi
Domonkos tubaművész 2015 óta tagja az együttesnek. 2021-től Voice&Brass néven folytatják zenei
pályájukat, ahol a virtuóz hangszerjáték és a saját
hangszerelésű darabok mellett Valéria szopránéneke
is fel-felcsendül, ami a világon egyedülálló a rézfúvós együttesek között.
Az együttes nemes célt tűzött ki maga elé: Magyarország építészeti és kulturális örökségéhez tartozó
kastélyokba viszik el az épületek hangulatához illő
komolyzenei programot, népszerűsítve ezzel a helyszíneket és a komolyzene nagyjait is. A 10 állomásos
turné keretében 2022. április 3-án, vasárnap 17:00
órakor pusztazámori Öreg Tölgy Kastély-fogadóban
várnak minden érdeklődőt.
A belépés díjtalan.

kisebb keretet az óvodai épületrész
felújítási kiadásaira (bármikor szükség
lehet erre), és utak, járdák felújítására,
továbbépítésére. A Petőfi utcai járda
továbbépítését nem tavasszal indítanánk, hanem a szennyvízberuházás
közbeszerzési eljárásának lezárása
után. Feltéve, hogy a gazdasági helyzet ezt megengedi.
A kiadások teljesítésénél – mint eddig mindig – elsődlegesen a biztonságot kell szem előtt tartani. De mindentől függetlenül az önkormányzat
lehetőségeihez mérten segíti és segíteni fogja a háború elől menekülőket.
Elsősorban az ideérkezőket próbáljuk
majd meg igényeik szerint támogatni,
de messzebbre is néztünk, konkrétan
a határig. Barabás Község Önkormányzatának 500 000 Ft-ot utaltunk
át a menekültek ellátásának támogatására.
Dr. Újházi Miklós
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A hulladék elszállításának rendje 2022-ben
Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a hulladékszállítás
rendjéről és az ezzel kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy
a hulladékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig
kikészíteni szíveskedjenek.

A kommunális (háztartási) hulladék
gyűjtéséről
Kommunális (háztartási) hulladék a
háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben,
valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot. Kérjük, hogy a hulladékokat minden esetben legkésőbb
csütörtök reggel 6:00-ig, jól megközelíthető és látható helyre kikészíteni
szíveskedjen.
Szelektíven gyűjthető hulladékok és
azok gyűjtésének módja
PAPÍR
Ide tartozik minden könyv, füzet, újságpapír, magazin, csomagolópapír,
hullámpapír, karton, papírguriga, kiöblített és összelapított italos karton
(tejes-, gyümölcsleves doboz).
Fontos, hogy a dobozokat lapítsuk
össze, csökkentsük a térfogatukat, így
sokkal kevesebb helyet foglalnak el. Továbbá a szelektíven gyűjtött papírok közé
ne tegyünk ételhulladékkal
szennyezett
(vegyszerrel
érintkezett vagy olajos, zsíros) papírokat, például pizzásdobozt. Használt papír
zsebkendőt vagy szalvétát
se dobjunk ide.
A papír szelektív hulladékokat lapra hajtogatva,
összekötegelve (a szelektív
hulladék gyűjtésének nap-

ján reggel 6:00-ig) az ingatlanuk elé,
jól látható, megközelíthető helyre szíveskedjen kikészíteni.
MŰANYAG ÉS FÉM
Idetartoznak az üdítős és ásványvizes palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok kupakjai (samponos,
habfürdős flakon), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok,
csomagoló fóliák), kimosott tejfölös-,
joghurtospoharak, továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőeszköz) és italos- valamint konzervdobozok.
A különválogatva gyűjtött fém és
műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szenynyezett (nem kimosott) flakon, margarinosdoboz, élelmiszer-maradványt
tartalmazó műanyag, hungarocell,
CD-lemez, magnó- és videókazetta,
egyéb nem csomagolási műanyag (pl.
nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk a jelenlegi technológiákkal nem
megoldható.
Kérjük, a műanyag és fémhulladékokat a szelektív hulladék gyűjtésének
napján reggel 6:00-ig az ingatlanuk
elé, jól látható, megközelíthető helyre
szíveskedjen kikészíteni, a hulladékok
beazonosítására alkalmas, bármilyen
átlátszó zsákban.
ÜVEGHULLADÉK
Üvegnek számít minden italos-, parfümös és egyéb öblösüveg. Fontos,
hogy az edényzetekbe kupak nélkül
helyezze el az üvegeket. Az üveghulladékokat az erre a célra kialakí-

tott gyűjtőponton tudja leadni, a régi
kocsmaépület mögötti udvarban.
ZÖLDHULLADÉK
A lomb-, fa- és bokornyesedék, nyírt
fű- és gyomhulladékot Pusztazámor
területének több pontján kihelyezett
konténerbe helyezhetik el. Ügyeljen
arra, hogy az elszállításra szolgáló
konténerbe kizárólag olyan zöldhulladék kerüljön, mely komposztálható. A fás szárú zöldhulladékok, ágak,
gallyak pedig kötegelve legyenek (az
ágak maximum 1 méteres hosszúságúak és 15 cm átmérőjűek lehetnek,
és csak így helyezhetőek a konténerbe.) Kérjük, a konténerbe hulladékgyűjtő zsákot ne rakjanak!
Lomhulladék
A kihelyezett lomhulladék nem haladhatja meg a 2 m3/ingatlan/év
mennyiséget. Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki
a lomokat, legkorábban a lomtalanítási napot megelőző napon. Kérjük,
hogy Pusztazámor község közterületi
rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a meghirdetett napon
legkésőbb reggel 06:00-ig helyezze
ki lomjait, ezzel elkerülhetővé válik
a rendetlenség az utcákon. Az ezen
időpont után kihelyezett hulladékot
nem szállítják el! Az elszállítandó
lomhulladékot a közterületen úgy
kell elhelyezni, hogy az a jármű- és
gyalogos forgalmat ne akadályozza,
a gyűjtő-szállító eszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet
ne károsítsa, és ne idézze
elő baleset vagy károkozás
veszélyét.
A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan előtti
szakasz takarítása az ingatlantulajdonosok vagy azok
képviselőinek
felelőssége
és feladata. Kérjük, hogy
a lomtalanítás utáni rend
helyreállításában szíveskedjenek együttműködni.
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Hulladéknaptár Pusztazámor 2022
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Ünnepek
és pihenőnapok
2022-ben
2022-ben négyszer is előfordul
majd, hogy egy munkaszüneti
nap hétvégére esik. Az első mindjárt január 1-jén, majd május 1-je,
augusztus 20-a és október 23-a.
2022-ben hat olyan munkaszüneti nappal számolhatunk, amelyek
hétköznapra esnek. Lesz három
négynapos és két háromnapos
hosszú hétvége.
• 2022. január 1. szombat –
Újév.
• 2022. március 15. kedd Nemzeti ünnep – itt lesz egy négynapos hétvége március 12–15.
között. Március 14. hétfőt (áthelyezett pihenőnap) március
26-án szombaton kell ledolgozni.
• 2022. április 15. péntek nagypéntek – itt is lesz egy négynapos hétvége április 15–18.
között.
• 2022. április 18. hétfő húsvéthétfő.
• 2022. május 1. vasárnap –
munka ünnepe.
• 2022. június 6. hétfő pünkösd-hétfő – háromnapos
hétvége június 4–6. között.
• 2022. augusztus 20. szombat
– nemzeti ünnep.
• 2022. október 23. vasárnap –
nemzeti ünnep.
• 2022. november 1. kedd –
mindenszentek – itt is négynapos hétvége lesz október
29. és november 1. között.
Október 31. hétfőt (áthelyezett pihenőnap) már korábban, október 15-én szombaton le kell dolgozni.
• 2022. december 25–26. vasárnap, hétfő – karácsony –
háromnapos hét.
Forrás: erdmost.hu
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Képviselő-testületi határozatok
44/2021. (XI. 23.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Napköziotthonos Óvoda 2020/2021 nevelési évéről és a 2021/2022 nevelési év
indításának tapasztalatairól készített
beszámolót.
45/2021. (XI. 23.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2021. december 1-jétől visszavonásig
felfüggeszti az oktatási intézmény tornatermének a tanítási időn kívüli, külsős
személyek által történő igénybevételét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
46/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-szakrendelő működését biztosító
Egészségházat (2051 Biatorbágy, Mester
u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez 2022.
évre 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
összegű támogatást nyújt. A támogatás
fedezetét az önkormányzat 2022. évi
költségvetésébe be kell tervezni.
A támogatás átadása a Biatorbágy
Város Önkormányzatával, illetve a
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó
Nonprofit Kft.-vel kötendő megállapodás alapján történik.

köztemető fenntartásával és üzemeltetésével az Iharos Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-t (2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.) bízza meg 2025. június
30-ig. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy kösse meg a jogszabály által
meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgáltatási szerződést a temető üzemeltetésére a következőkkel:
A köztemetőn belül a ravatalozó üzemeltetése, a sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás), az exhumálás a temető üzemeltető
kizárólagos joga és kötelessége.
A szolgáltató jogosult a ravatalozó,
illetve annak berendezései, felszerelései bérbeadására más kegyeleti szolgáltató számára díj ellenében. Összehangolja a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói
tevékenységeket. Biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók
és hűtők karbantartását, javítását és
működteti azokat, gondoskodik rendszeres takarításukról és az előírásoknak megfelelő módon és gyakorisággal történő fertőtlenítéséről.
A ravatalozó használatáért a szolgáltató díjat nem fizet az önkormányzatnak.
A Pusztazámor Községi Önkormányzatot terhelik a ravatalozó közüzemi díjai: víz, villany.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Melléklet a 47/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozathoz

47/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozat

Pusztazámori temetőben a ravatalozó
üzemeltetése, sírásás, sírnyitás, urna-,
gyermek-, mélyített sír ásása, exhumálás az Üzemeltető kizárólagos joga és
kötelessége.
Ezen szolgáltatások díjai a következők:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. 39. § (2) bekezdés e) pontja szerint Pusztazámor község területén a

Sorszám, Megnevezés
Összeg (Ft)
1. Ravatalozó használati díja 25 000
2. Sírásás
25 000
3. Urna- és gyermeksírásás 15 000
4. Mélyített sír ásása
27 000

5. Sírnyitás
25 000
6. Hűtés
2500/nap
7. Exhumálás
30 000
8. Urnakiemelés
10 000
9. Elhunytak átadása, átvétele
munkaidőben
10 000
10. Elhunytak átadása,
átvétele munkaidőn kívül 20 000
A díjak az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák.
48/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
adományozandó elismerésekről szóló
10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11/A. §-a úgy dönt, hogy Községi
Ösztöndíjat állapít meg a 2020/2021-es
eredményeire tekintettel:
Réder Ferenc pusztazámori lakos
35 000 Ft részére
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
49/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
1998 óta üzemelő szennyvíztisztító
halaszthatatlan felújításának kivitelezésére szolgáló közbeszerzési eljárás
lezárultáig újabb beruházásban nem
gondolkodik. Ameddig ennek a pénzügyi vonzatát pontosan nem tudja,
ameddig le nem zárul a pályáztatás,
kénytelen az önkormányzat mérlegelni. A tisztító teljes felújítása korábbi
becslések alapján megközelíti a 200
millió forintot, amelyet teljes egészében saját forrásból kell megoldani.
2017-ben a Volánbusz Zrt. által
megbízott szakértő közel 20 millió
forintra becsülte a buszjárat meghosszabbításának költségeit, azzal a
kikötéssel, hogy a buszvégállomást
áthelyeztetik a Pusztazámor, Petőfi
Sándor utca végéhez.
A szennyvíztisztító felújítása elodázhatatlan, a munka forrásigénye
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Pusztazámor pénztartalékának jelentős részét elviszi, ezért született meg
a képviselő-testület azon állásfoglalása, hogy egyéb más beruházásokat
a közbeszerzési eljárás eredményéig
nem indít el.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
50/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy dönt, hogy azoknak a pusztazámori lakosoknak, akik 2021. december 31-ig töltik be a 65. életévüket
és akik 2021. november 1-jén állandó
lakóhellyel rendelkeznek Pusztazámoron, települési támogatásként, 7000
forint egyszeri karácsonyi támogatást
nyújt a költségvetés szociális keretének
maradványa, valamint az általános tartalék terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
51/2021. (XI. 23.) sz.
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az 1998 óta üzemelő szennyvíztisztító halaszthatatlan felújításának kivitelezésére szolgáló közbeszerzési
eljárás lezárultáig, újabb beruházásban nem gondolkodik, ideértve a volt
Marci-kocsma épületének bontását is.
Ameddig ennek a pénzügyi vonzatát
pontosan nem tudja, ameddig le nem
zárul a pályáztatás, kénytelen az önkormányzat mérlegelni. A tisztító teljes felújítása korábbi becslések alapján megközelíti a 200 millió forintot,
amelyet teljes egészében saját forrásból kell megoldani.
A szennyvíztisztító felújítása elodázhatatlan, a munka forrásigénye
Pusztazámor pénztartalékának jelentős részét elviszi, ezért született meg
a képviselő-testület azon állásfoglalása, hogy egyéb más beruházásokat
a közbeszerzési eljárás eredményéig
nem indít el.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
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52/2021. (XII. 13.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet és az OTÉK
előírásai alapján, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az
alábbi döntést hozza:
1./ Pusztazámor község igazgatási
területén belül jóváhagyja „a módosítás területi hatálya” jelöléssel körülhatárolt területekre vonatkozóan
jelen határozat 1. mellékletét képező
TSZT-M/2021. jelű „Módosított Településszerkezeti terv” című tervlapot.
2./ Az 53/2020. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott
Településszerkezeti terv 1. számú
mellékletét képező TSZT/M/2020.
jelű tervlap normatartalma helyébe „a
módosítás területi hatálya” jelöléssel
körülhatárolt területekre a jelen határozat 1. mellékletét képező tervlap
normatartalma lép.
3./ Pusztazámor község igazgatási
területére vonatkozóan „a Pusztazámor község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 53/2020.
(IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete – „A település
területi mérlege” című dokumentum
„Területi mérleg – Beépítésre nem
szánt területek” című táblázata helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
4./ Pusztazámor község igazgatási
területére vonatkozóan jóváhagyja a
jelen határozat 3. mellékletét képező
„A területrendezési tervvel való összhang igazolása” című szöveges dokumentumot.
5./ Tudomásul veszi, hogy „a Pusztazámor község Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló
53/2020. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete –
„A biológiai aktivitásérték számítási
eredménye” jelen módosítás során
nem változik, a jelenlegi módosítás
után a település tovább „görgethető”

biológiai aktivitásértéke 145,94 pont!
6./ Jelen határozat az elfogadását
követő napon lép hatályba.
7./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadást követő 15 napon belül gondoskodjon a
Településszerkezeti terv közléséről
és nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg
az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az
eljárásban részt vevő államigazgatási
szerveknek, valamint a partnerségi
egyeztetés szabályai szerint az elfogadásról tájékoztassa a partnereket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
53/2021. (XII. 13.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete engedélyezi az önkormányzat és intézménye működésének az általános adatvédelmi rendelet
és más vonatkozó jogszabályok követelményeinek való megfeleltetés céljából
az adatvédelmi rendszer kialakításához
külső szakértő igénybevételét.
A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzőt a legolcsóbb ajánlatot adó ajánlattevővel
szerződés megkötésére és a további
szükséges intézkedések megtételére.
A feladatellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe be kell tervezni.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
54/2021. (XII. 13.) sz.
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Mizsei Martina pusztazámori lakost
az önkormányzat 4/1997. (II. 4.) számú rendelete alapján 500 000 forint
vissza nem térítendő helyi támogatásban részesíti építési telek előközművesítésére, valamint a lakásépítéshez
kapcsolódó terület előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós
polgármester
jegyző
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Járóbeteg-szakellátás
a Biatorbágyi Egészségházban
A korábbi évekhez hasonlóan 2022ben is ingyenes lesz a Biatorbágyi
Egészségházban a járóbeteg-szakellátás a zámori lakosok számára!
A Biatorbágyi Egészségház járóbeteg-szakellátás támogatásával lehetőségük van a pusztazámori érvényes
állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, valamint társadalombiztosítással rendelkező lakosoknak, hogy
a biatorbágyi rendelő meghatározott
járóbeteg-szakrendeléseit térítésmentesen vegyék igénybe. A szakrendelő
részére nyújtott támogatással az önkormányzat a lakosok helyett kifizeti
az ellátások díját.
Elérhetőség:
Egészségügyi Központ
2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
Telefon: +36 23 534-560

Szakrendelések
Belgyógyászat
Bőrgyógyászat
Diabetológia
Endokrinológia
Fizioterápia
Fül-orr-gégegyógyászat
Kardiológia
Labordiagnosztika
Neurológia
Ortopédia
Pszichiátria
Reumatológia
Röntgendiagnosztika
Sebészet
Szemészet
Szülészet-Nőgyógyászat
Ultrahang
Urológia

Beutalóköteles
rendelések
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Időpontkérés
szükséges
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elérhetőség

06-23-534-560

Kérjük, amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud az előre egyeztett időponton megjelenni, akkor azt jelezze a recepción, hogy a megüresedett helyet pótolni tudják.

Állatok, mesebeli manók, tündérek
– Meseerdő-ösvény nyílt Törökbálinton
Meseerdő-ösvény várja a családokat Törökbálinton, a focipálya mellett, a piros jelzéssel kijelölt túraösvény első szakaszánál. Tizenegy
állomáson keresztül játékos feladatok várják a 4–10 éves gyerekeket.
A játékos erdei ösvényen állatok,
mesebeli manók, tündérek kérik a
gyerekeket, hogy segítsenek az erdő
lakóinak életét megkeserítő hatlábú
szarvasállat megszelídítésében. Tizenegy állomáson keresztül játékos
feladatok várják a 4–10 éves gyereke-

ket. A játékok, feladatok úgy vannak
összeállítva, hogy kisebb és nagyobb
gyerekek is találjanak benne kihívást,
akár egyedül, akár csoportosan, de aki
csak nézelődni szeretne, annak is remek szórakozást kínál az ösvény.
A meseerdő a törökbálinti focipálya
mellett, a piros jelzéssel kijelölt túraösvény első szakaszánál található (koordináták: EOV X: 231834, Y: 640551.)
A pálya mellett (a pályával szembe állva bal kéz felől) induló erdei
úton 100 méter séta után kapu jelzi
az ösvény kezdetét. Bár az összes törökbálinti erdei bejárat felől van az
ösvénynek összeköttetése, érdemes
a focipálya felől érkezni, a játék irányának megfelelően.
A játék használatához semmilyen
különleges ruházatra vagy eszközre
nincs szükség. Csapadékos időben,
hóolvadáskor az erdő sáros, csúszós.

A szintkülönbségeket néhol pár lépcsőfok hidalja át. Babakocsival az
erdőkben megszokott módon, a lépcsők figyelembevételével közlekedhetünk.
midio.hu
Forrás, fotók: torokbalint.hu,
erdmost.hu
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Irány az Európa-bajnokság!

Sajnos a járványhelyzet, mint mindenre, így a sportra is hatással van.
Vannak olyan egyesületek, amelyek
esetében még az edzés megtartása is
ellehetetlenült, amikor – 2020- ban –
a sportolók nem mehettek be az iskolai tornatermekbe. A tavalyi évben
a lazításnak köszönhetően az edzések
már visszaállhattak a régi kerékvágásba, és a versenyek többségét is meg
lehetett rendezni a hozott intézkedések betartásával. A sportoló ebben a
helyzetben is megy előre, edzésről

edzésre, és várja a lehetőséget, hogy
egy versenyen megmutassa a rengeteg munka eredményét.
Így tettek a Szenicza testvérek,
Emma és Nimród is, akik ebben az
időszakban is rendíthetetlenül folytatták az edzéseket (akár online), és
folyamatosan fejlődtek, ami az eredményeikben is megmutatkozik.
Emma birkózásban a Diákolimpián
I. helyezést, szumóban az Országos
Bajnokságon (OB) I. helyezést, az Európa-bajnokságon (EB) III. helyezést
ért el. Nimród birkózásban a Diákolimpián III. és V., az OB-n II. helyezett
lett, míg szumóban (válogatott kerettagként) az OB-n I. helyen, az EB-n
pedig VII. helyen végzett.
Nimród egyik nagy vágya teljesült,
amikor felvették a birkózás fellegvárába, a Kozma István Magyar Birkózó
Akadémia teljes programjába. Így ő
szeptembertől ott folytatja a birkózóedzéseit, természetesen továbbra is a
nevelő egyesület színeiben.
Az Érdi Spartacus 2022. januárban
már három versenyt is maga mögött
tudhat, birkózás és szumó sportágban
egyaránt. Birkózásban megrendezték
a hagyományos Érd Kupát, majd megtartották a most már világjátékokra is
kvalifikáló nemzetközi szumóversenyt
is, ami Országos Bajnokság és válogató verseny az Európa-bajnokságra. Az
utolsó januári hétvégén pedig megrendezték a területi diák I–II. szabadfogású Országos Bajnokságot is.
Az idei első szumóversenyen községünk versenyzői, Emma és Nimród

ügyesen vették az akadályokat. Saját
korosztályukban és súlycsoportjukban
országos bajnokok lettek, és amennyiben a járvány engedi, kijuthatnak az
idei, Észtországban megrendezendő
Európa-bajnokságra is.
Ezúton is köszönet az őket felkészítő és evvel számukra lehetőséget
adó edzőknek, Tar Mihálynak, Südi
Gábornak, Kovács Jánosnak és Vejki
Tominak.
Hajrá Érdi Spartacus, hajrá gyerekek!
Sz. K.

Szolidaritás Ukrajnával
A Pusztazámor Községi Önkormányzat elítél minden katonai fellépést.
Szolidaritásunkat fejezzük ki az
orosz agressziót elszenvedő Ukrajnával, a szomszédos ország népével!
Amennyiben a határon túlról származó zámori lakóink Ukrajnában
élő hozzátartozóinak, ismerőseinek

bármi olyan segítségre szüksége van,
amit Pusztazámor nyújtani tud, készek vagyunk azt megadni.
Lehetőségeinkhez mérten segítségünket az ukrajnai háború elől menekülő más személyektől sem fogjuk
megtagadni.
Önkormányzat
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60 év együtt, szeretetben, megbecsülésben
Amikor Panni néni megtudta, hogy
2021. december 19-én ünnepli a Békési házaspár a 60. házassági évfordulóját, rögtön munkához látott.
Először is menyasszonyi csokrot
rendelt, majd felkereste Csóli Csabát.
Üvegcsiszoló mesterünk az alkalomhoz illő szép kis üveg dobozkát ajándékozott az ünnepelteknek. Ezt követően megfogalmaztuk a köszöntő levél
szövegét, amit – terveink szerint – a
jelenlévők majd aláírnak. Az ám! De a
szép kis üveg dobozkába karikagyűrűk
kellenek! Felhívtam Gézát alig néhány
perccel a szentmise előtt, hogy ugyan
hozza már magával a jegygyűrűket.
Erre a válasz: „Az lehetetlen, mert már
15 évvel ezelőtt elajándékoztuk a gyerekeknek.” No, summa summarum: találtunk két karikagyűrűt.
A zámori plébánia temploma
zsúfolásig megtelt. Ünnepélyes
szentmise keretében köszöntötte
és áldotta meg Sisa Lénárd atya a
60. házassági évfordulóját ünneplő
házaspárt. A hívők tudomása szerint
Pusztazámoron ez volt az első ilyen
hosszú házasságot köszöntő alkalom.
Családjuk szinte minden tagja jelen volt
a szertartáson. A szentmise végeztével
Panni néni egy kosár pogácsával rukkolt
elő, mondván: esküvő alkalmával illik
megvendégelni a „násznépet”.
F. Zs.
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Talpra, magyar! – Fodor Veronika
szabadulókönyve a márciusi forradalomról
A zámori iskola tanulóinak ajánljuk!

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára időzítve került a könyvesboltokba Fodor Veronika
Talpra, magyar! Forradalmi „szabadulókönyv” című munkája. A Manó Könyvek kiadó gondozásában, Latzinger
Mátyás illusztrációival megjelent kötet egy rendhagyó koncepcióra épülő
munka, amelynek Petőfi, Táncsics és a
többiek asszisztálása mellett az olvasója az igazi főszereplő.
Fodor Veronika a Zámori Híreknek
elmondta: a kiadó szerkesztőjével való
beszélgetés során jött elő egy úgynevezett szabadulókönyv ötlete, amely ötvözi a lapozgatós és
a játékkönyvek világát. Számára ez kihívás volt, hiszen azt
vallja, nem elég „csak” egy mesét írni, feladatok, játékok

is kellenek a történetbe. Egy humoros mese írása volt a
szerző célja, olyan feladatokkal, amelyek egy kicsit kikapcsolják az olvasót, és akár tanulhat is belőle. Ugyanakkor
nem szeretett volna nagyon „komolykodó” szöveget írni,
inkább vicces szituációkat, a márciusi ifjak összezörrenéseit, érdekes momentumokat, részleteket mutat a korszakból.
A szerző igyekezett olyan feladatokat kitalálni a történelmi események kapcsán, amelyek a kicsik számára is megoldható és izgalmas kikapcsolódást jelentenek. A játékos
olvasók feladata, hogy Petőfi Sándorral és a márciusi ifjakkal a Pilvaxba, a Nemzeti Múzeumba tartva kiszabadítsák
Táncsis Mihályt, majd sikerre vigyék a forradalom ügyét.
Mindeközben ki kell játszani a birodalom titkosrendőrségét. A kalandokhoz, az ügynökök kicselezéséhez és a fontos üzenetek kézbesítéséhez csupán kíváncsiságra és egy
ceruzára vagy golyóstollra van szükség.
K. Z.
Fotó: Vadas Máté

Két oltással is érvényes a védettségi igazolvány májusig
Változtatott korábbi döntésén a kormány, májusig két oltás felvételével is
érvényesek lesznek a védettségi igazolványok – közölte a február 3-án,
csütörtökön reggel megtartott kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Akik két oltást kaptak, azok védettségi igazolványa az uniós szabályokhoz igazodva május 1-jéig érvényben
marad – hangzott el a tájékoztatón. A
miniszter a döntést azzal indokolta,

hogy mivel a védettségi igazolások
ügyében az EU nem szigorított, a
magyar állampolgárokat sem szeretnék diszkriminálni.
A kormány ezzel felülírta korábbi
döntését, mert korábban úgy határoztak, hogy február 15-től a védettségi
igazolvány csak három oltással lesz
érvényes. Az azonban nem változik,
hogy a védettségi február 15-étől oltási igazolvánnyá alakul, tehát csak az
oltott személyeknek lesz érvényes.
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A kitartás mindig segített előrelendülni
Beszélgetés egy sikeres fiatal pusztazámori vállalkozóval
Miközben a videós tartalmak napjainkban meghatározó szerepet játszanak
a kommunikációban, azok legyártását nem minden vállalat engedheti meg
magának. Rajtuk kíván segíteni a Colossyan nevű magyar startup vállalkozás,
melynek tagjai egy olyan rendszeren dolgoznak, amiben mesterséges intelligencia generálja a kívánt videót. A három magyar fiatal alapította cégbe nemrég 1 millió euró, vagyis mintegy 360 millió forintos befektetéssel szállt be egy
kockázatitőke-társaság. A startup vállalkozást a Forbes magazin (forbes.hu) ez
év július 21-én terjedelmes írásban mutatta be, valamint beszámolt sikerükről
a hvg.hu is. Colossyan egyik alapítója és vezetője egy pusztazámori fiatalember, Kovács Dominik. Vele beszélgettünk.

– Kérlek, mondjál valamit az indulásodról.
– 2005-ben költöztünk Pusztazámorra. Zámoron kezdtem és Százhalombattán fejeztem be az általánost, majd Budán érettségiztem egy
gimnáziumban. A tanuláson kívül az
időm nagy részét számítógépezéssel,
edzőtermi edzéssel és nyelvtanulással
töltöttem. Az angol nyelvű szövegek
és játékok révén már fiatalon jól ment
az angol, még középiskolásként angol
közép-, majd felsőfokú, valamint német középfokú nyelvvizsgát tettem.
Akkoriban úgy terveztem, hogy Bécsben fogok közgazdaságtant tanulni.

– Hogyan alakult az életed a középiskola után, hova jelentkeztél,
milyen szakra?
– Érettségi után Dániába adtam
be a jelentkezésemet a Technical
University of Denmark (DTU) nevű
egyetemre, ahol az általános mérnök szakra jártam. A név elsőre talán
kicsit furán hangzik, de aztán kiderült, ez az egyik legjobb koncepció,
amivel találkoztam. Az első évben a
„mérnökség” alapjaival ismerkedtem
meg, de azután a saját kezemben volt
az irányítás, afelé specializáltam magam, ami érdekelt. Én a mesterséges
intelligenciával foglalkozó területeket

választottam, mivel nagyon belemélyedtem a témába. Eredetileg zöld
energiával akartam foglalkozni, nem
pedig programozással, de a nyitott
oktatásnak köszönhetően ez a tervem
hamar megváltozott. Pedig már elképzeltem, hogy Pusztazámorra majd
napelemeket tervezek.
– Mennyiben volt más ott az élet, a
diákélet, az oktatás, mint itthon?
– Dániában sajátos a képzés; jó pár
egyetemen jártam az évek alatt, de
egyikhez se fogható, nagyon innovatív
és gyakorlatorientált. Nem kell semmit se fejből megtanulni, minden vizsgán használhatsz laptopot, néhányon
internetet is. Teljes mértékben úgy
kell megoldani a problémákat, mint a
való életben, mondhatni, ahogy ma is
csinálom. Ez segít gyakorlatias szakemberré képezni a hallgatót, hogy ne
legyen olyan probléma, amit nem tud
megoldani. Az elején főleg a matematika okozott gondot számomra, mivel
a legtöbb kifejezést én végig magyarul tanultam. Középiskolában emelt
matekra jártam, de annak ellenére is
nehéz volt. Persze, úgy fél év múlva
már nem is nagyon emlékeztem a
magyar kifejezésekre. Ottani sajátosság, hogy a dán állam teljesidős munkának tekinti az egyetemi tanulást,
ezért jelentős ösztöndíjjal támogatja,
átszámítva kb. 250 ezer forintot kaptam havonta. Ez bőven elég volt arra,
hogy fedezzem a megélhetésemet, és
kicsit még félre is rakjak. Csak az öszszehasonlítás kedvéért: egy diákszoba
180–220 ezer Ft havonta, az étkezés
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kijön 50–80 ezerből. Viszont, ha a
tanulás mellett munkát vállalunk, a
minimál órabér 5000 Ft. 2019-ben fél
évig Ázsiában, Hongkongban tanultam, nagyon izgalmas időszak volt,
elég sokat hozzáadott a személyiségemhez. Akkoriban heves tüntetések
voltak ott, a kollégiumom gyakorlatilag a város közepén volt. Kétszer ránk
gyújtották a tüntetések során a házat,
egy alkalommal pedig gázrobbanás
volt. Szóval nagyon kalandos fél év
volt ez az életemben. Mivel Hongkongot gyakorlatilag „bezárták”, az
egyetemem haza akart hívni Dániába.
Én viszont maradtam, és bejártam Vietnámot, Thaiföldet, Malájziát, Szingapúrt és Japánt.
– Honnan jött a vállalkozás, a cégalapítás ötlete?
– 2018 végén társultam két magyar
fiatallal, az egyik üzlettársam szintén
mérnöknek tanult, ahol én, a másik
a Koppenhágai Egyetemen hallgatott
gazdaságtant. Egy olyan szoftvert építettünk majdnem két éven át, amely
képes volt különböző manipulált videókat és képeket analizálni és detektálni. Kifejezetten jelentős téma napjainkban a vizuális fake news terjedésének
vizsgálata – és mi arra szenteltük az
energiánkat, hogy megtaláljuk és médiacégeknek eladjuk a megoldást.
Dániában nagyon támogatták a munkánkat, sikerült döntőbe jutnunk egy
országos versenyen, illetve később
több állami pályázatot is megnyertünk.
Sok pénzt szánnak arra, hogy az egyetemistákat már a tanulmányaik során
vállalkozásra ösztönözzék, és nekünk
ez maximálisan passzolt. A technológia, amit felépítettünk, lehetővé tette,
hogy megértsük, hogyan készítik a különböző manipulált tartalmakat. Dánia
után átvittük Berlinbe a céget, mivel
az Axel Springer & Porsche fantáziát
látott bennünk és támogatta a vállalkozásunkat. 2020 augusztusában hoztuk
létre a jelenlegi vállalkozásunkat, a Colossyant. A „termékünk” lényege: bárki, aki videót szeretne készíteni, a mi
szoftverünkkel bármilyen nyelven beszéltetheti a videó szeplőit. Ez nagyon
hasznos a cégeknek, mert így nem kell
stúdióköltséget, színészi honoráriumot
fizetnie. A mi technológiánkkal, gyakorlatilag „digitális emberek” létrehozásával bármilyen videót el tudnak készíteni az ügyfeleink.
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– Jelenleg min dolgoztok, milyen
tervei vannak a cégeteknek, és milyen terveid vannak neked, személyesen?
– A célunk, hogy a szoftver, amit
fejlesztünk, a maga kategóriájában
a legjobb legyen a világon, hogy a
miénk legyen a legsikeresebb videógyártó szoftver. Mintegy hét hasonló
vállalkozás működik ezen a területen,
most egy izraeli és egy indiai céggel
versenyzünk az élmezőnyben. Ha
minden jól megy, nyárra sikerül további tőkét bevonni, és a jelenleginél
is nagyobb csapatot felépíteni. Ahogy
telnek a hónapok, újabb és újabb kihívásokkal, problémákkal találkozunk.
Őszintén, már pár éve folyamatosan
csak a következő fázist tartom szem
előtt. Azon vagyunk, hogy életben
tartsuk a vállalkozást, megtaláljuk a
piaci rést a megoldásunkra, és sikerüljön egy fenntartható üzleti modellt
felépíteni. Úgy érzem, hogy talán nem
vagyunk már olyan messze ezektől a
céloktól. Minden egyéb dolgot ennek
rendelek alá.
– Hol képzeled el az életedet hoszszabb távon, itthon, külföldön, itt is,
ott is?
– Oda megyek, ahova az üzlet
szólít. Természetesen vannak preferenciáim: bár több nyelvvizsgával is

rendelkezem, úgy érzem, hogy az
angol tudásom meglehetősen gyenge, sose éltem angol anyanyelvű országban. Ezt mindenképp pótolnám,
sokkal szebben és választékosabban
szeretnék beszélni. Ezért az Egyesült
Államok vagy London jön szóba, de
akár Szingapúrt is eltudom képzelni,
nagyon élveztem azt az egy hetet,
amit ott töltöttem.
– Milyen élményeket, emlékeket
őrzöl Pusztazámorról? Mennyire kötődsz a településhez?
– Őszintén, nem voltam nagyon
aktív gyerek- és diákkoromban. Igaz,
sokat bicikliztem, és a Falunapot is
mindig jó szórakozásnak tartottam.
Jelenleg Budapesten lakom és dolgozom. Jó érzés visszajárni Zámorra,
hiszen mindig meghitt és nyugodt
környezetben találom magam. Az
első hivatalos munkahelyem is a faluhoz köthető, hiszen a polgármesteri
hivatalban segédkeztem, még 15-16
évesen. Amit Zámorral kapcsolatban
még kiemelnék: mindenképpen fejleszteném a közlekedést. Szerintem
sokkal egyszerűbben elérhetővé kellene tenni Budapestet, akár sűrűbb
vagy gyorsabb buszjáratokkal. Ez főleg a fiatalságnak nagy segítség lenne,
például abban, hogy olyan dolgokat
elérjenek, ami a vonzáskörzetben
nincsen.
– Még csak 23 éves vagy, eredményes a cégetek, és te magad is kiemelkedtél az átlagból, sikereket értél
el nemzetközi szinten. Mit tanácsolsz
a fiataloknak, az utánad következő
generáció tagjainak?
– Mindenképpen azt tanácsolnám,
hogy mindig a tudásszomj hajtsa őket.
Nekem az nagyon sokat segített. Továbbá nem szabad lemondani a kitűzött célokról, makacsnak kell lenni. Én
mindig az voltam. Voltak ennek persze negatív következményei is, de a
kitartás összességében mindig segített
előrelendülni. Amit még kiemelnék:
az előrejutáshoz nélkülözhetetlen a
jó angolnyelv-tudás, valamint a napra kész technikai-technológiai ismeret. Ma már ezek elengedhetetlenek
az üzleti siker és a személyes karrier
szempontjából, de lassan a mindennapi boldoguláshoz is szükségesek.
Kiss Zoltán
Fotó: archív
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Segítőtársaink, a fecskék
Sajnos az elmúlt két évtizedben megfeleződött a fecskeállomány. Ennek
több oka is van, pl. az élőhelyek átalakítása, a táplálék csökkenése, a háztáji állattartás megszűnése, a túlzott
növényvédőszer-használat, a szúnyogirtás és a fészkek leverése.
A klímaváltozással egyre több kártevő és betegséget terjesztő rovar- és
szúnyogfaj jelenik meg hazánkban
is. Ezek elpusztításában segítenek
nekünk a fecskék (és a denevérek),
akik a költési időszakban egyedenként és naponta 1 kg-ot esznek meg
belőlük. Nem kell kémiai szerekkel
mérgeznünk környezetünket, elég, ha
megteremtjük az ideális fészkelési körülményeket számukra.
Mit tehetünk, hogy egyre több
fecske költözzön az ereszeink alá?
Először is örüljünk, ha van már fecskefészek a házunkon. A már meglévő mellé felszerelhetünk mű fecskefészkeket és alájuk fecskepelenkát,
ami segít megvédeni a ház tisztaságát.
A fecskék akkor is szívesen beköltöznek az általunk felrakott műfészkekbe, ha még nincs ott másik fészek,
de ebben az esetben fontos, hogy a
közelben legyen lakott istálló és sárgyűjtőhely. Amennyiben sem istálló,

sem meglévő fészek nincs a közelben,
akkor 10-20 db (vagy még több) mesterséges fészek telepítésével tudjuk
odavonzani a fecskéket.
Sárgyűjtőhelyet könnyen kialakíthatunk saját kertünkben is. Ezt nem csak
a fecskék látogatják szívesen, hanem a
lepkék és más beporzó rovarok is. Ássunk ki egy kis pocsolyának való területet, majd fóliával béleljük ki, szórjuk
vissza a földet és locsoljuk be. Egyszerűbben is megoldhatjuk egy nagyobb
virágalátét segítségével: tegyünk bele

nagyobb rögöktől, ágaktól, kavicsoktól mentes agyagos földet és jól öntözzük be. Nagyon fontos, hogy tartsuk
folyamatosan vizesen a sarat, semmiképp ne hagyjuk kiszáradni.
A fecskék veszélyeztetettsége ellenére, sajnos, még mindig előfordulnak fecskefészek-leverések. Jó,
ha tisztában vagyunk azzal, hogy ez
tilos. Amennyiben épületfelújítás miatt kénytelenek vagyunk eltávolítani
egy fészket, akkor is minden esetben
engedélyt kell kérnünk a Pest Megyei
Kormányhivatal Természet- és Környezetvédő Főosztályától, és csak a
tőlük kapott engedély birtokában távolíthatjuk el azt, költési időn kívül
(novembertől márciusig). Ha fészekleverést észlelünk, mindenképp készítsünk fotókat és csatoljuk a bejelentéshez, amit szintén a fent említett
hatósághoz címezzünk.
Mű fecskefészkeket és fecskepelenkákat a Madártani Egyesülettől lehet
rendelni, de mi is szívesen segítünk
beszerezni, hogy ezzel is hozzájáruljunk a helyi füsti- és molnárfecske-állomány növeléséhez.
Kérésünk, hogy jelezzék felénk, ha
van fészek az ereszük alatt. Köszönjük.
Zöld Zámor Természet-és Környezetvédő Egyesület
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Tartós vagy végleges szőrtelenítés?
E cikkemben az epilációs szőrtelenítési gépekről, illetve azok működési
elvéről írok röviden.
Epiláció: a nemkívánatos szőrszálak
hosszú távú eltávolítására alkalmas eljárások összessége, ahol a szőrszálak
mátrixsejtjeinek (feladatuk a szőrszálképzés) elpusztítása a cél.
A szőrszálak növekedése három fázisra osztható: anagén fázis: osztódó
fázis; katagén fázis: a szőrszálak leválnak a hajszemölcsről; telogén fázis: új
szőrszál képződése.
Fontos tudnivaló, hogy ha csak a
szőrszálakat nézzük, nem lehet megállapítani, hogy éppen melyik fázisban
tartanak, ezért kell több alkalommal
megismételni a tartós szőrtelenítési
eljárást. Csak akkor tudunk hatást elérni, mikor anagén fázisban vannak,
tehát még összeköttetésben állnak a
mátrixsejtekkel. Csak ekkor képes a
szőrszálakon keresztül levezetődni az
energia, ami által kicsapódik a fehérje, ezáltal megszűnik az osztódás.
Milyen eljárások és gépek vannak?
IPL– intenzív pulzáló fény (villanófény)
Nagyenergiájú fényt bocsájt ki, az
elnyelt fény hővé alakul át és fehérjekoaguláló hatást vált ki (kellemetlen

csípő, szúró érzés tapasztalható). Ezzel a technikával az alábbi problémák
is kezelhetőek a hullámhossz-tartomány szabályozásával.
Hajszálértágulat: a fény a hemoglobinban nyelődik el, hő hatására szétrobbannak a sejtek, a maradványokat
a nyirokkeringés elszállítja. Így az értágulatok halványodnak, megszűnhetnek.
Pigmentfolt: a fény a bőrben lévő
pigmentszemcsékben, azaz melaninban nyelődik el, melyek így károsodnak, a nyirokkeringésnek köszönhetően elszállítódnak, következésképp
halványodnak (pl. az akné után viszszamaradt pigmentfoltok, májfoltok
stb.).
Bőrfiatalítás: a fény a bőr mélyebb
rétegeiben nyelődik el, ahol ez a hő
hatást gyakorol a kollagénszálakra, így
azok megrövidülnek, ezáltal a bőr feszesebb lesz.

IPL+RF/E- light, ELOS®
A technológiával az IPL- és a rádiófrekvenciás energiát együtt alkalmazva jobb hatásfok érhető el. Itt az IPL
előmelegít, amire rádolgozik a rádiófrekvencia. Hőjük összeadódik és egy
bizonyos ideig fenntartja azt az 50°C
feletti hőmérsékletet, amire szükség
van a mátrixsejtek elpusztulásához,
vagy fotorejuvenációhoz, illetve a hajszálér-koagulációhoz.
Kezelések száma tájékoztató jelleggel: bajusz 3–5, hónalj 5–7, lábszár
6–10 alkalom.
SHR– Super Hair Remover
A technológia lényege a fokozatos
melegítés. Ezen kezeléstípus esetén a
szőrszínnek nincs olyan nagy jelentősége.
MOTIF®
Az SHR és az ELOS ötvözése.
Tudni kell, hogy végleges szőrtelenítés nincs, csak tartós. Az elvégzett
kúra után a kívánt állapot fenntartása
minimum évenkénti ismétlést igényel.
Kérdésekkel, szőrtelenítő kezeléseimmel kapcsolatban bátran forduljanak hozzám!
Ruzsics-Kerekes Tímea
kozmetikus
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