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Gondolatok 1956-ról
„A nemzeti függetlenség és a társadalmi rend de-
mokratikus felépítése: ez a magyarság vágya.”

Tamási Áron (1956)

„…a hazafiság szelleme, valamint az egyének 
gondolati és lelkiismereti szabadság utáni vágya, 
a saját élet alakításához való jog olyan erők, me-
lyek belülről gyengítik és végül széttörik a szolgaság vasbéklyóit. Napjainkban ezen 
igazság drámai jeleit tapasztalhatjuk… a hősi magyar nép… a Vörös Hadsereg pán-
célosainak halált osztó tüzével száll szembe. Ezek a hazafiak magánál az életnél is 
többre becsülik a szabadságot. És minden a szabadságot békében élvező ember 
ünnepélyes kötelessége, hogy minden igazán hasznos eszközt megragadjon, hogy 
ne hiába haljanak meg a szabadságért életüket feláldozók.”

J. F. Dulles: Beszéd a dallasi világpolitikai tanács előtt (1956. október 27.)

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazsá-
gért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.”

Albert Camus (1957)

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emléke-
zetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem 
kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapít-
hatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy 
is az áldozat, amit követel.”

John F. Kennedy (1960)

„A magyar forradalom… győzelem a vereségben, mindörökre egyike marad 
azoknak a ritka eseményeknek, amelyek visszaadják az embernek önmagába 
vetett hitét, és emlékeztetik… sorsa értelmére, az igazságra.”

Raymond Aron (1966)

„Mindannyian emlékezetünkben őrizzük a magyar népnek a szabadságáért, de 
egyben a mi szabadságunkért is hozott áldozatát. A remény sosem hal meg, ha a 
szabadság szenvedélye fűti; azé a szabadságé, amely a Francia Köztársaság jelmon-
datának első helyén szerepel, és amelyről tudom, hogy oly drága a magyar nemzet 
szívének.”

Jacques Chirac (2006)

„A szabadságharcosok álma ötven évvel a forradalom után megvalósult, Ma-
gyarország elfoglalta méltó helyét a független államok között. A vasfüggöny le-
bontásában játszott szerepével Magyarország más országokat is segített abban, 
hogy részesülhessenek az önállóság áldásaiból.”

Arnold Schwarzenegger (2006)

„A magyar felkelés letöréséhez több mint 200 ezer szovjet katonára volt szük-
ség, de a magyar nemzet szellemét és reményét nem lehetett legyőzni.”

Barack Obama (2008)
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Képviselő-testületi határozatok
Kivonat a 2022-es évben hozott határozatokból

39/2022. (VII. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat a 
10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rende-
letének értelmében Lukács Nándor Patrik 
pusztazámori lakost 50 000 Ft községi 
ösztöndíjban részesíti a Lettországban 
megrendezett BMX Racing Európa Kupán 
1. fordulóban elért 4. és a 2. fordulóban 
elért 8. helyezés eléréséért. 

40/2022. (VII. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzata a 
10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rende-
letének értelmében Gróh Janka pusztazá-
mori lakost 60 000 Ft községi ösztöndíj-
ban részesíti a Szerbiában megrendezett 
11 th Skdun European Shotokan Karate 
Championship nemzetközi versenyen 
16–20 éves korosztályban elért 1. helye-
zéséért, valamint az Újbudai József Attila 
Gimnázium 12. évfolyamán elért 4,7-es 
tanulmányi eredményéért.

41/2022. (VIII. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Pusztazámor község 
Helyi Építési Szabályzatának a 040/2-es 
hrsz-ú külterületi földrészletre, az Mk-t-3 
jelű tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági 
övezetben elhelyezhető rendeltetésekre 
vonatkozó szabályok közé a szállásjellegű 
rendeltetésű épület létesítési lehetősége 
érdekében történő részleges módosításá-
ról szóló egyeztetési dokumentáció elő-
zetes elfogadásáról, a környezeti vizsgálat 
szükségtelenségéről, valamint a partner-
ségi egyeztetés lezárásáról az alábbiak 
szerint határoz:

1. Egyetért a „Pusztazámor község He-
lyi Építési Szabályzatának módosítása az 
Mk-t-3 jelű tanya(farm)gazdasági mező-
gazdasági övezetre vonatkozó szabályok 
változtatására, szállásjellegű rendeltetésű 
épület építésének lehetővé tételére” című 
egyeztetési tervdokumentációban foglal-
takkal;

2. Az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 
szerint a várható környezeti hatás jelentő-
ségének eseti meghatározása alapján – a 
környezet védelméért felelős szervek vé-
leményének figyelembevételével – meg-
állapítja, hogy a tárgyi módosításhoz kör-
nyezeti vizsgálat készítése nem szükséges;

3. A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet, valamint a partner-
ségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
8/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, 
továbbá a 35/2022. (VI. 13.) számú képvi-
selő-testületi határozat szerint a partner-
ségi egyeztetést lefolytatta és lezárja;

4. Megállapítja, hogy a tervezett szállás-
jellegű rendeltetésű épület létesítésének 
megvalósítására és a Helyi Építési Sza-
bályzat részleges módosítására vonatkozó 
igények támogathatók, azokkal kapcsolat-
ban partnerségi észrevételek nem érkez-
tek;

5.  Felkéri a polgármestert, hogy a 
végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezze az állami 
főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatalnál;

6. Felhatalmazza a polgármestert a to-
vábbi szükséges intézkedések megtételé-
re, dokumentumok aláírására;

7. Felkéri a polgármestert, hogy a záró 
szakmai vélemény beérkezése után a 
Helyi Építési Szabályzat módosítását ter-
jessze be a képviselő-testület elé végső 
jóváhagyására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

42/2022. (VIII. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat

1. A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánítja a Pusztazámor belterü-
leti 441/31 hrsz. alatti és a 484 hrsz. alatti 
földrészleteket, a Határ utca területe, az 
azzal határos lakóterület és a közlekedé-
si területek zöld szigete övezetbe sorolt 
területrészek végleges határrendezése és 

beruházás megvalósítása céljából.  
2. Felkéri a polgármestert, hogy kez-

deményezze Pusztazámor Község Tele-
pülésszerkezeti tervének, Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási tervének 
részleges módosításáról szóló egyezteté-
si tervdokumentáció kidolgozását a jelen 
határozat szerinti kiemelt fejlesztési terü-
let figyelembevételével.

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a terv egyeztetését folytassa le, és az ez-
zel kapcsolatos eljárást kezdeményezze 
az állami főépítészi feladatkörében eljáró 
Pest Megyei Kormányhivatalnál a telepü-
léstervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 68–69. §-aiban meghatározott 
speciális szabályok szerint 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

43/2022. (VIII. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pusztazámor, szennyvíztisztító-telep re-
konstrukcióját elhalasztja. A kivitelezés 
közbeszerzési eljárását jelen körülmények 
között nem látja elindíthatónak, mert nem 
rendelkezik megfelelő forrással a projekt 
lebonyolításához. Ellenben az egyesített 
biológia műtárgy felújítása halaszthatat-
lan. Ezen beruházáshoz a szükséges for-
rást az önkormányzat a költségvetésben 
2022-ben és 2023-ban biztosítani tudja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

45/2022. (VIII. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) 3. pontjában biztosított hatáskörében, 
a törvény 143. § (3) bekezdése, valamint 
az önkormányzat 11/2014. (X. 28). önkor-
mányzati rendelete alapján a közterület 
elnevezésére vonatkozó szabályok szerint 
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Pályázati kiírás
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjpályázatok

A BURSA Hungarica Ösztön-
díjpályázatban való részvételt a 
2022/2023-as tanévre a Pusztazá-
mor Községi Önkormányzat kiírja a 
következő szempontok figyelembe-
vételével: 

Pusztazámori lakosú, állandó la-
kóhellyel rendelkező, életvitelszerű-
en itt élő, hátrányos szociális helyze-
tű, teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, mesterfokozaton 
részt vevő felsőoktatási intézmény-
ben hallgató, illetve felsőfokú dip-
lomával nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizett, pályázatot 
benyújtó hallgató részére. 

A támogatás mértéke havi 4000 
Ft/fő.

A pályázatok benyújtási határide-
je 2022. november 3. napja.

Az ösztöndíj időtartama:
– „A” típusú pályázat a jelenlegi 

felsőoktatási hallgatók részére 10 
hónap, két egymást követő tanulmá-
nyi félév, 2022/2023. tanév második 
(tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév 
első (őszi) féléve,

– „B” típusú pályázat a jelenleg, 
2022/2023. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások 
vagy felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőfokú intézménybe 
még nem nyert érettségizettek, va-
lamint a 2023/2024. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű, nappali ta-
gozatos felsőoktatási alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. A 
pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik a 2023. 
évi felsőoktatási felvételi eljárásban 
először nyernek felvételt felsőokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat 
a 2023/2024. tanévben ténylegesen 
megkezdik. Időtartama 3×10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmá-
nyi félév.

Az ösztöndíj csak azokban a hó-
napokban kerül folyósításra, ame-

lyekben a pályázó beiratkozott, 
államilag finanszírozott hallgatója a 
felsőoktatási intézménynek. A pá-
lyázat elbírálása kizárólag szociális 
rászorultság alapján történik, amely 
a tanulmányi eredménytől függet-
len.

A pályázati elbírálás ellen felleb-
bezésnek helye nincs. Az ösztöndíj-
ra minden pályázati fordulóban újra 
kell pályázni.

A pályázat beadáshoz az 
EPER-Bursa (https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx) rendszerben 
pályázói regisztráció szükséges. 
A pályázó elektronikusan tölti ki a 
nyomtatványt, majd ezt kinyom-
tatva, aláírva nyújtja be az önkor-
mányzathoz a szükséges mellékle-
tekkel együtt.

Kötelező mellékletek:
– felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti hallgatói jogvi-
szony-igazolás a 2022/2023 tanév 
első félévéről,

– a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban, a lakóhelye szerin-
ti lakásban életvitelszerűen együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző személyek részéről havi nettó 
jövedelemigazolás, (munkabér iga-
zolása, nyugdíjszelvény, NAV-iga-
zolás, FHT, EGYT igazolása, családi 
pótlék összegéről igazolás, GYES, 
GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, 
ösztöndíj stb.),

– a pályázó által kitöltött, kinyom-
tatott, aláírt eredeti BURSA pályáza-
ti nyomtatvány!

A pályázati űrlap csak a fent ne-
vezett meghatározott kötelező mel-
lékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül.

A pályázat csak az önkormányzat 
a Támogatáskezelőhöz megküldött 
csatlakozási nyilatkozat elfogadása 
után válik aktuálissá. 

Pátrovics Benedek sk.
polgármester 

dr. Újházi Miklós sk.
jegyző

a Pusztazámor 036/4. hrsz-ú utat Bartók 
Béla utcának nevezi el.

A képviselő-testület utasítja a 
jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: azonnal

48/2022. (IX. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pi-
lisi Parkerdő Zrt-től (székhelye: 2025 
Visegrád, Mátyás király u. 6., adószám: 
10901816-2-13) megrendel szállítással 
együtt 50 m3 mennyiségű keménylombos 
tűzifát az alábbiak szerint:

keménylombos hosszú tűzifa 26 000 Ft/
m3 + ÁFA

szállítási díj 5500 Ft /m3 + ÁFA
A tűzifa hossza: 2,60 m. A tűzifa átmé-

rőtartománya: 10 és 30 cm csúcsátmérő 
között. A megrendelt tűzifa leszállítása 
2022. október 31-ig megtörténik.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges valamennyi in-
tézkedés megtételére, ideérte a szállítási 
szerződés megkötését is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

49/2022. (IX. 1.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ÚTÉP-
PARK Útépítő és Mélyépítő Kft-től (8000 
Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) megrendeli 
a Pusztazámor, Szilvás külterületi út 100 
méteres szakasz alapozását a cég által be-
nyújtott és elfogadott árajánlatban részle-
tezett műszaki tartalom szerint, az abban 
megjelölt bruttó 2 136 394 Ft áron.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a további szükséges intéz-
kedések megtételére, ideértve a vállalko-
zási szerződés megkötését is és a földügyi 
hatósági eljárás kezdeményezését is. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Zárt ülés keretében egyéni szociális kér-
désben született határozat: 50/2022  
(IX.1.) számú képviselő-testületi határozat.

 Pátrovics Benedek Dr. Újházi Miklós 
 polgármester  jegyző
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Hamarosan lezárul a nép-
számlálás első szakasza. 
Mire ezeket a sorokat ol-
vassák, addigra befejeződik 
az online adatgyűjtés. Nem 
kevesen voltak azok, akik a 
KSH-tól kapott levélben lévő 
kód segítségével beléptek az 
adatgyűjtő rendszerbe és ki-
töltötték a kérdőíveket. Ők 
a kitöltés végén kaptak egy 
igazolást az adatszolgálta-
tás teljesítéséről. Ha még eddig nem 
tették meg, ezt mindenképpen töltsék 
le, lehetőség szerint nyomtassák ki és 
legalább az év végéig őrizzék meg! 

Sokan vannak, akik nem éltek ezzel 
a lehetőséggel. Őket a számlálóbiz-
tosok fogják felkeresni az adatlapok 
kitöltése céljából. A következőkben 
szeretném felhívni a figyelmet néhány 
fontos tudnivalóra! 

A népszámlálás valójában lakás- és 
népességösszeírás. A lakással kapcso-
latban 13 kérdésre kell válaszolni, a 
személyi kérdőíven 32 kérdéscsoport 
szerepel. A válaszadás alapvetően kö-
telező, nyolc olyan kérdéscsoport van 
(anyanyelvvel, nemzetiséggel, vallás-

sal és egészségi állapottal kapcsolat-
ban), amelyre a válaszadás önkéntes. 
Ha ezekre valaki nem kíván válaszol-
ni, akkor ne tegye. 

A népszámlálás – egyes híreszte-
lésekkel ellentétben – nem vagyoni 
összeírás, és nem új találmány, a kér-
dőíven szereplő kérdések az elmúlt fél 
évszázadban alig változtak.

A lakásokra vonatkozó kérdések 
is hosszú évtizedek óta szerepelnek 
a kérdőíveken. Az összeírás anonim 
(névtelen), akkor is, ha a kérdőíven 
meg kell adni a nevet. Az anonimitás 
azt jelenti, hogy az adatok feldolgozá-
sánál hagyják figyelmen kívül a nevet. 

A múltban három népszámlálás le-

bonyolításában vettem 
részt és soha nem tapasz-
taltam, hogy az anoni-
mitás sérült volna, vagy 
valakinek közvetlen hát-
ránya származott volna a 
népszámlálási adatfelvé-
telből. A népesség össze-
írása nem újkeletű és nem 
magyar sajátosság. A világ 
szinte minden országában 
végeznek ilyet évszáza-

dok, évezredek óta. 
A népszámláláson való közremű-

ködés, az adatszolgáltatás kötelező, 
ennek megtagadása esetén az állami 
szervek komoly bírságot szabhatnak 
ki. Mindenkit arra kérek, hogy segít-
se a számlálóbiztosok munkáját! Zá-
moriak, sokan ismerhetik őket. Árva-
iné Bajner Mónika, Bálóné Mákszem 
Tünde, Pechnyó Gergely Józsefné, 
Szilágyi Eszter és Toldi Tiborné fogják 
felkeresni azokat, akik interneten nem 
töltötték ki a kérdőívet. Ők speciális 
igazolványt felmutatva kérik együtt-
működésüket és néhány percet az 
idejükből.

Dr. Újházi Miklós 

Népszámlálás 2022

A Sasad Vadásztársaság apróvad-vadászati ütemterve
a 2022–2023. vadászati idényre

Sorsz. Vadászatideje Találkozás Helye Lőhető vadfaj Teríték Megjegyzés

1. 2022. 11. 05. 8 óra vadászház fácán–nyúl  

Társas  vadászaton a dúvada-
pasztás  kötelező!

2. 2022. 11. 12. 8 óra vadászház fácán–nyúl

3. 2022. 11. 20. 8 óra vadászház fácán–nyúl  

4. 2022. 12. 03. 8 óra vadászház fácán–nyúl

5. 2022. 12. 11. 8 óra vadászház fácán–nyúl  

6. 2022. 12. 31. 8 óra vadászház fácán–nyúl

7. 2023. 01. 07. 8 óra vadászház fácán

8. 2023. 01. 15. 8 óra vadászház fácán  

9. 2023. 01. 28. 8 óra vadászház fácán  

10. 2023. 02. 04. 8 óra vadászház fácán
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Felszabaduló káros anyagok

Az avarégetéskor keletkező füst fehér 
színét a szerves vegyületek okozzák, 
melyek többsége súlyosan mérgező 
és rákkeltő. Hasonlít a dohányfüst ösz-
szetételére, ami szintén káros a szer-
vezetre. A levelek, illetve a növények 
nedvességtartalma miatt a levegő útja 
elzáródik, alacsony lesz az égési hő-
mérséklet, tökéletlen lesz az égés és 
ez mérgek keletkezéséhez vezet.

Az a bizonyos egy kupac, ami egy 
egész falu levegőjét teszi egészségte-
lenné, több kiló szénmonoxidot bo-
csájt ki. Azonnali hatása: fejfájás, szé-
dülés, émelygés. Tartós hatása: szűkíti 
a koszorúereket, növeli a szívinfarktus 
kockázatát. Nagy problémát okoznak 
még a különböző méretű szilárd ré-
szecskék is. Ezek azonnali hatásként 
asztmás rohamot, szív- és érrendszeri 
zavarokat okoznak. Tartós hatásuk rák-
keltő, immunrendszer-károsító, szintén 
növelik a szívinfarktus, az agyérgörcs 
és a tüdőgyulladás kockázatát. Csecse-
mők szervezetébe jutva életre szólóan 
megváltoztatják a hormonok normális 
működését.

Sajnos ennél jóval több káros hatá-
sa van az avarégetésnek, de ennyi is 
bőven elég ahhoz, hogy inkább kör-
nyezetkímélő megoldást válasszuk. 
Ősszel különösen sok, a hulladékban 
menedéket kereső, számunkra fontos 
élőlény pusztul el lomb- és gallyége-
tés következtében.

Az önkormányzat rendeletben hatá-
rozhatja meg az égetés időpontját és 
időtartamát, amennyiben nem rendel-
kezik erről, abban az esetben ez tilos. 
Az eljáró hatóság az illetékes járási 
hivatal hatósági osztálya. A rendeletet 
megszegő magánszemélyek akár 100 
ezer forintos bírságra is számíthatnak.

Inkább komposztáljunk!

Jó lenne, ha mindenki inkább a ter-
mészet által kínált megoldást, a kom-
posztálást választaná az égetés helyett. 
A komposztálás az erdei avar évente 
ismétlődő bomlásához hasonlít, tulaj-
donképpen levegő (oxigén) jelenlété-
ben zajló korhadás. A komposzt hihe-
tetlenül hasznos dolog. Segítségével 
elkerülhetjük a lomb- és kerti hulladék 
elégetését, ami a légszennyezést okoz-
za. Növényi trágyához jutunk, javítja a 
talaj szerkezetét, ezáltal nő annak víz-
megtartó képessége, hőtartása. Gazda-
gítja a talajéletet, növeli a növények el-
lenálló képességét, ezzel lehetővé teszi 
a vegyszermentes termesztést.

A komposztáláshoz egy árnyékos 
helyre van szükségünk. Komposztke-
retben (pl. raklapokból összeállított, 
1×1 m nagyságúban) vagy prizmá-
ban (halomban) is gyűjthetjük a kerti 
hulladékot, konyhai zöldhulladékot. 
Figyelnünk kell a nyers és száraz 
anyagok megfelelő arányára, hogy ne 
rothadás, hanem korhadás menjen 
végbe. A nyers kategóriába tartozik pl. 
a fűnyesedék, a szárazba sorolhatók a 
már megszáradt falevelek, a száradt, 
feldarabolt növényi részek, a forgács, 
a faapríték. A lényeg, hogy egy nyers 
(tehát frissen levágott fű) réteg után 
mindig egy száraz rétegnek kell követ-
keznie (faapríték vagy forgács – száraz 
levél; legjobb a forgács). Minden szá-
raz réteget alaposan locsoljunk be.

A komposzt halom ne legyen 80 cm-
nél magasabb, mert így elég oxigén áll 
rendelkezésre a korhadáshoz. Inkább 
több kicsi dombot csináljunk, mint egy 
nagyot. Utánozzuk a természetet, te-
gyünk bele kis ágakat, leveleket, zöldsé-
gek-gyümölcsök héját, összeroppantott 
tojáshéjat, kávézaccot. Minél többféle 
anyag van benne, annál jobb. Nagy me-
legben locsoljuk, ne hagyjuk kiszárad-
ni. Ásóvillával kicsit megemelgethetjük, 
hogy oxigén kerüljön bele ( figyelem: ezt 
ősztől-tavaszig óvatosan tegyük, mert a 
sünök előszeretettel telelnek benne, és 
még kárt tehetünk bennük). A nagyobb 
ágakat gyűjtsük külön, vágjuk 40-50 
cm-es darabokra, rakjuk kisebb halmok-
ba, hagyjuk kiszáradni, majd lábbal ti-
porjuk össze, használjuk mulcsként.

A nyers komposzt létrejöttéhez álta-
lában egy évre van szükség, de két esz-
tendő alatt még az olyan nehezebben 
komposztálódó anyagok is teljesen le-
bomlanak, mint a diólevél, a fenyőtű. 
A beteg növényi részek a komposzt-
ban keletkező magas hőmérsékletnek 
és a mikroorganizmusoknak köszön-
hetően szintén humusszá válnak. Ki-
sebb halom, kevesebb idő.

A zöld kuka is megoldás

Akinek pedig se kedve, se ideje nincs 
komposztálni, az keressen egy zöld-
hulladék-gyűjtő konténert a faluban 
(a Levente téren, az Óvoda mellett, a 
Kereszt utcában, a Park utcában stb. 
megtalálható), és abba dobja bele a 
kerti hulladékát (nejlonzsák nélkül), 
amiből aztán az Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt. komposztot készít 
(amit jó pénzért elad).

Mindenkit inkább arra biztatok, hogy 
próbálja ki a komposztálást. Ha így tesz-
nek, 1-2 éven belül ásványi anyagokban 
és mikroelemekben gazdag humusszal 
láthatják el zöldségeskertjüket és gyü-
mölcsösüket, amiben aztán nagyobb 
beltartalmi értékkel bíró zöldségek és 
gyümölcsök fognak teremni.  

Jó kertészkedést kíván a 
Zöld Zámor Egyesület!

Rátay Csilla

Miért ne égessünk, 
és mit csinálhatunk helyette?

Egy nagyobb kupac avar égetése képes egy falu teljes légkörét az egészség-
ügyi határérték felett elszennyezni. Valójában ezzel az egy mondattal meg 
lehet magyarázni, hogy miért ne égessünk, de egy kicsit részletesebben ki-
fejtve, talán érthetőbbé válik.
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A zámori idősek köszöntése

Az iskola gyönyörűen feldíszített tor-
natermében Csibrikné Pátrovics Krisz-
tina alpolgármester mondott ünnepi 
beszédet, majd polgármesterünk, 
Pátrovics Benedek köszöntötte a je-
lenlévők közül a legidősebb hölgyet, 
Bachoffer Ferencnét, valamint a leg-
idősebb urat, Titkos Györgyöt.

Ezt követően tálalták fel a vacsorát, 
melynek elfogyasztása után érkezett a 
desszert, melyet ez évben is Orosz Béla 
képviselő ajánlott fel vendégeink szá-
mára. Miután befejeztük az étkezést, a 
Kvint Operett társulatának tagjai terem-
tettek fergeteges hangulatot, még polgár-
mester urat is a táncparkettra invitálták.

A műsor után kezdetét vette a ze-
nés, táncos est, ahol a vendégek külön 
kérhettek bármilyen zeneszámot – az 
óhaj azonnal teljesült. A mulatság kö-
zel éjfélig tartott, reményeink szerint 
mindenki nagyon jól érezte magát.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzatnak, hogy az est létrejöhetett, 
valamint azoknak – Oláh Gábornak, 
Oláh Gábornénak, Orosz Edinának, 
Szilágyi Péternek és Szimandl Mó-
nikának –, akik ebben segédkeztek. 
A vacsora tálalásáért, felszolgálásáért 
Árvainé Mónikának, Csiki Ildikónak, 
Hornyák Imrénének, Mákszem Tün-
dének, Hornyák Szilviának, Toldi Ti-
bornénak, a palackos bor felajánlását 
pedig Bogdán Leventének tartozunk 
köszönettel.

Garainé Ordas Dóra

1991 óta október 1-jén ünnepeljük az idősek világnapját. Pusztazámoron is 
ezen a napon köszöntjük a szépkorúakat. Az idei rendezvényre is meghívtunk 
minden 65 év feletti zámori lakost. 
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Ön már feladta a genetikai lottót? 
Gondolatok az idősek világnapja kapcsán

Tiszteletben vagy elhagyatva?

Koronként és kultúránként eltérő, 
mennyire tartottuk és tartjuk becsben 
időseinket, noha akár ez az egyik fok-
mérője is lehetne egy társadalom fej-
lettségének.

Az őskorban állítólag az időseket 
felkarolták, segítették, nem hagyták 
magára, a későbbiekben viszont gyak-
ran rituális gyilkossággal szabadultak 
meg tőlük. Voltak korok, amikor az 
idős ember a bölcsesség megteste-
sülése volt, tanácsait, javaslatait elfo-
gadták, tiszteletben tartották, és akadt 
példa arra is, hogy mindenkitől elha-
gyatva koldusként tengették életüket.

Manapság elöregedő társadalom-
ban élünk, ami azt jelenti, hogy a szü-
letések száma nem éri el vagy haladja 
meg a halálozási adatokat. Az idősek 
száma tehát folyamatosan nő, pláne 
ha figyelembe vesszük a születéskor 
várható élettartam kitolódását is.  Eu-
rópában a férfiak átlagosan 77,5, a 
nők 83,2 évig élnek, míg Magyaror-
szágon az értékek ennél alacsonyab-

bak, férfiaknál 72,3, a nőknél pedig 
79 év. Az idősek gondozása egyre 
nagyobb problémát jelent világszer-
te, egész iparágak épülnek az idősek 
szociális és egészségügyi ellátására, 
idősotthonok üzemeltetésére.

Sajnos ma már ritkább a három-négy 
generáció együttélése, így az idős szü-
lők ápolása sem evidencia. Az sem 
használ az ügynek, ha a család összes 
aktív korú tagja napközben a munka-
helyén dolgozik, s ezért nem ér rá az 
otthon élő nagyszülővel foglalkozni. 
Amikor pedig már önellátásra képtelen 
lesz az illető, szinte törvényszerű egy 
ápolási otthon felkeresése. Szomorú 
lehetőség ez mindenki számára.

Olyan az öregkor, amilyet 
teremtünk magunknak

Na de visszatérve arra a bizonyos 
genetikai lottóra, érdemes bizonyos 
koron felül nem természetes adottság-
nak tekinteni az egészséget. Az élet-
kor előrehaladtával egyre több mun-
kát kell belepakolni akár egy reggeli 

torna, napközbeni séta vagy tudatos 
táplálkozás formájában. És akkor még 
nem is beszéltünk a legalább annyira 
fontos lelkiekről. 

Férjem édesanyja idén májusban 
költözött hozzánk, miután megözve-
gyült. Felújíttattuk neki néhai édes-
anyám külön bejáratú lakrészét, az-
tán egyik napról a másikra itt találta 
magát. Az öreg fát nehéz átültetni – 
tartja a mondás, neki mégis ez jutott. 
Alapvetően örül annak, hogy nincs 
egyedül, a fia családjával lakhat, és 
az anyósviccek tipikus sémáját sem 
erősítjük. Jól megvagyunk egymás 
mellett, az udvaron három kutyával, 
unokákkal körülvéve, csakhogy ott 
kellett hagynia vidéken a fél életét, 
szülőházat, Tisza-partot, barátnőket. 
A nyár még csak-csak eltelt a nagy 
kertben, de az idő hidegre fordultával 
beszorult a lakásba, ahol bizony nap-
hosszat egyedül van. Némi biztatásra 
rászánta magát, hogy a helyi időseket 
összefogó egyesületeket, társaskörö-
ket felderítse, és örömmel újságolta, 
mennyi új ismerőst szerzett az első 
kiránduláson. Szép lassan kialakulnak 
közös programok, beszélgetések, szü-
letésnapi köszöntések. A hosszú téli 
estéken talán már nemcsak a hátraha-
gyott barátnőkkel beszélget majd te-
lefonon, hanem itt is lesz kihez átug-
rani. Talpraesettségből mindenesetre 
jelesre vizsgázott előttünk. Mi 25 év 
alatt nem kötöttünk annyi ismeretsé-
get lakóhelyünkön, mint ő egy hónap 
alatt. Igaz, idén még nem jutott el az 
idősek világnapján tartott köszöntésre, 
de biztos vagyok benne, hogy a jövő 
évi naptárában már az is benne lesz.

Mindezt azért meséltem el, mert 
közelről láttam már nem egy embert 
megöregedni, és roppant tanulságos, 
olykor szomorú sorsok rajzolódtak ki. 
Egyvalamit már most tudni vélek: az 
embernek olyan öregkor jut, amilyet 
teremt magának – hosszú évek böl-
csességgé szelidült tapasztalatával.

Bányai Petra
Forrás: midio.hu, Fotó: Pixabay

Mindig is érdekelt a „véget nem érő” idő, s annak romboló vagy éppen épí-
tő munkája. Gyerekkorom óta rácsodálkozom őskori leletekre, a múlt halott 
tanúira, de élő emberekben is megérint a kor ezernyi arca. Előszeretettel 
beszélnek a genetikai lottó nyerteseiről egy-egy jó karban lévő szépkorúval 
kapcsolatban, pedig gyakran elfelejtik, hogy azt a lottót fel is kell adni ah-
hoz, hogy egyáltalán nyerhessünk. Másképp fogalmazva, bizony a meglévő 
adottságok mellett tenni is kell azért, hogy az ember szellemileg és fizikailag 
egyaránt sokáig friss, de legalábbis „használható” maradjon.
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Napközis mesetábor a plébánián

Nyár közepén, július 25–29. között 
szerveztük meg első napközis tábo-
runkat a plébánián. Kézműves prog-
ramokkal, kirándulásokkal, kulturális 
tevékenységekkel, sportjátékokkal 
színesítettük a gyermekek szabadi-
dejét. 

A Boldizsár Ildikó által kidolgozott 
módszer alapján tartott alkotó-fejlesztő 
mesefoglalkozásokon a magyar népme-
sék adták a keretet. A folyamat során 
batikoltunk, nemezeltünk, rajzoltunk, 

mesét írtunk és árnyjátékot is adtunk 
elő egymásnak. A programot színesítet-
te a Petőfi Irodalmi Múzeum Ház titkai 
című foglalkozása. Az utolsó napon 
Érdre mentünk a Magyar Földrajzi Mú-
zeumba, ahol a Hangoló-hangszerek a 
múzeumban című, múzeumpedagógus 
által vezettet foglalkozáson vehettünk 
részt. Itt megismerkedhettünk távoli 
tájak hangszereivel, és hangjuk megis-
merésére is sor került; zárásként ütőfát 
díszíthettünk mindannyian.

Ez a program sem jöhetett volna 
létre a szülők, a Székesfehérvári Egy-
házmegye, valamint a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat anyagi támo-
gatása nélkül, melyet ezúton is na-
gyon köszönünk!

R. S. É.
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Családi nap és kirándulás a gyerekekkel

A délelőtt szentmise után indultunk 
egy közös kirándulásra a Biatorbá-
gyon lévő Nyakas-kőhöz; a progra-
mok délután folytatódtak. Először Pé-
csi Rita előadását hallgathattuk meg 
a bizalomról, az önbecsülésről. Az 
előadást beszélgetés zárta, valamint a 
tanárnő könyveiből is lehetett vásárol-

ni. Ezután közös hidegtálas vacsorát 
költhettünk el a plébánia hangulatos 
tornácán, majd az estét közös filmné-
zéssel zártuk.

A másik egynapos programra még 
az iskolakezdés előtt, augusztus 29-
én került sor. A négy egyházközség 
gyermekeivel ellátogattunk a Buda-

keszi Vadasparkba, ahol egy játékos, 
kódfejtéssel összekapcsolt MedvExit 
nevű foglalkozáson vehettünk részt. 
Láttunk medve- és farkasetetést s egy 
izgalmas, humoros állatbemutatót 
arról, hogyan gondozzuk otthoni kis 
kedvenceinket.

Programunkat a Budakeszi Dinó 
Parkban folytattuk, ahol 25 élethű 
nagyságú dinó között sétálhattunk.

Ezután kis erdei kirándulással el-
értünk a Gyermekvasút legközeleb-
bi megállójához és felszálltunk rá a 
Széchenyi-hegy felé. Fogaskerekűvel, 
majd vonattal utaztunk Tárnokra, 
ahol vártak ránk a szülők. Reméljük 
még sokszor lehet ilyen élményben 
részünk!

Réderné Simon Éva, 
a Pusztazámor Római Katolikus 

Plébánia közösségszervezője

Sikerrel pályáztunk a Bethlen Gábor Alapnál és a Székesfehérvári Egyház-
megyénél különböző programokra. Így valósulhatott meg augusztus 6-án a 
családi nap a négy egyházközség számára Pusztazámoron, melyet a temp-
lomban és a plébánián rendeztünk meg. 
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Idén újra megmegtarthattuk ottalvós 
hittantáborunkat a négy egyházköz-
ség fiataljai számára. Fő témánk a 
teremtésvédelem volt, melynek alap-
ját Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott 
légy!) című enciklikája adta.

Isten szeretetből teremtette a világot, 
jelen van minden teremtményében. 
Olyan világot teremtett, amelyben 
minden mindennel összefügg. Amikor 
valamelyik lény fejlődik, az a körülöt-
te élőkre is hatással van. Így van ez 
a betegséggel is: ha valaki megbe-
tegszik, az a környezetét is – testileg, 
vagy lelkileg – megbetegíti. Nekünk, 
keresztényeknek Assisi Szent Ferenc 
példája kell hogy útmutatást adjon a 
teremtett világ védelmében és a fenn-
tartható fejlődés megvalósításában. 
Ő önként vállalta, hogy lemond a 
gazdagságról, és koldusként fog élni. 
Mindezt felszabadulásként élte meg a 
természet közelségében, a természet 
részeként. Életének üzenete napról 
napra aktuálisabb számunkra is:

– éljünk harmóniában a természet-
tel, mert mindannyiunk élete gazda-
gabb lesz ettől,

– szabaduljunk fel a fogyasztás rab-
ságából, hogy minél inkább a szemé-
lyes kapcsolatokban találjuk meg a 
boldogságot.

Ez a szemlélet nem elsősorban a le-
mondásról szól, hanem egy másfajta lá-
tásmódról, mely szerint nem a fogyasz-
tás vezet a valódi boldogságra, hanem 
egymásrautaltságunk felfedezése.

A tábor idejére csapatokban ját-
szottunk, versenyeztünk, alkottunk, 
beszélgettünk. Ezek közül talán a leg-
emlékezetesebbek: a csapatok közötti 
főzőverseny, az akadályverseny a te-
remtés hét napjára felfűzve és a kéz-
műves alkotások az újrahasznosítás 
jegyében. Kirándultunk Recsken és 
Kékestetőn, sétáltunk a Naphimnusz 
Parkban, meglátogattuk a Parádsas-
vári Üvegmanufaktúrát, a Kristályga-
lériát és Egerben a Püspökségi Palo-
tát is. Az egri vár programjai közül a 
fegyver- és viseletbemutatón vettünk 
részt, fürdőztünk Egerben és Gyöm-

rőn, valamint meghallgattuk Lólé At-
tila előadását életének nehéz és fele-
melő pillanatairól.

Táborunk nem jöhetett volna létre a 
szülők, a Székesfehérvári Egyházme-
gye, Sóskút, Tárnok és Pusztazámor 
önkormányzatának, a Bethlen Gábor 
Alap és a Sóskút Frukt anyagi támogatá-
sa nélkül, melyeket nagyon köszönünk!

S végezetül fogadják szeretettel eze-
ket a haikukat a gyermekek tollából.

„Földön élet van,
Sztratoszférában felhők,
Mennyben az Isten”

„Erdőben mentünk
Élveztük az életet
Nagyon jó lesz itt”

„Csöndes kihalt táj
A víz csak lassan csobog
Ezt bámulom én”

Réderné Simon Éva, 
a Pusztazámor Római Katolikus 

Plébánia közösségszervezője

Hittantábor 2022
„10. Kincses Tábor – A teremtés”
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Először a régmúlt hagyományokat 
idéztük fel, ugyanis régebben a le-
gelőre tavasszal kiterelt nyájat Szent 
Mihály napon hajtották vissza a falu-
ba, ekkor volt a számadás napja. En-

nek kapcsán mi is megtekinthettünk 
egy ilyen terelőbemutatót, amely so-
rán a bárányokat a pásztorkutyák gaz-
dájuk utasításának megfelelően terel-
ték. Először egy ausztrál kelpie fajtájú 
kutya, majd egy pumi mutatta meg, 
hogy kell a birkákat megfelelő irány-
ba hajtani.  A kutyák azt sem nézték 
tétlenül, mikor a birkák véletlenül ki-
törtek a kordonból – pár másodperc 
alatt megmutatták nekik, hogy hol a 
helyük, és beterelték őket a „karám-
ba”. Ezt az évszázados hagyományt 
nagyon érdekes volt élőben megta-
pasztalni, és a gyakorlatban látni a 
kutyák munkáját.

A bemutató után a Sóskúti Ifjúsági 
Fúvószenekar dalai csendültek fel, és 

számos csodás művet hallhattunk a 
közönség nagy örömére.

Eközben ismételten számíthattunk a 
zámori Naplemente Nyugdíjas Klub 
tagjaira, akik kiosztották a szalonnát, 
hagymát, kenyeret. Majd felgyulladt 
a máglya, és a körülötte kialakított 
tűzgyújtó helyeken megkezdődött a 
szalonnasütés. Szomjúságunkat pedig 
rumpunccsal olthattuk, melynek ké-
szítését ezúton is köszönjük a Benefi 
házaspárnak. A jóízű falatozás mellett 
mindenki által kedvelt dallamok szól-
tak. Úgy 10 óra körül az eső vetett vé-
get a mulatságnak, melyen a résztve-
vők nagyon jól érezték magukat.

Garainé Ordas Dóra

Szent Mihály-nap Pusztazámoron

Szeptember 17-én, szombaton tar-
tottuk a Szent Mihály-napi vigassá-
got. Sajnos az időjárás nem volt túl 
kegyes hozzánk, egész nap lógott az 
eső lába, hideg, szeles időnk volt. En-
nek ellenére azt gondolom, aki eljött 
nem bánta meg a döntését. 
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A vadászható vadfajok településen 
történő megjelenése napjainkban szá-
mos esetben okoz problémát a lakos-
ság számára. 

Bizonyos fajok, mint pl. a vaddisznó 
vagy a vörös róka, rendkívül jó alkal-
mazkodóképességgel rendelkeznek, 
ezért egyre többször lakott területeken 
vagy azok közelében jelennek meg, 
ami miatt úgy tűnhet a lakosság számá-
ra, hogy a vadállomány létszáma jelen-
tősen megnövekedett. A települések 
belterületén, kertvárosi régiókban vagy 
akár nagyvárosok központi részén is 
számos elhanyagolt, gyomos-bozótos, 
szinte teljesen visszaerdősült, bekerí-
tetlen terület található, ahol a lehullott 
termés, a kidobott háztartási és kerti 
hulladék a vad számára könnyen el-
érhető táplálékforrást jelent. Minde-
zek kiváló életfeltételeket biztosítanak 
ahhoz, hogy az amúgy is nagyon jó 
alkalmazkodóképességű vadfajok e te-
rületeken megtelepedjenek.

A vad védelméről, a vadgazdálkodás-
ról, valamint a vadászatról szóló 1996. 
évi LV. törvény szerint a belterület nem a 
vadászterület része, ebből következően 
ott jogszerű vadászati tevékenység nem 
folytatható. A vadállomány apasztása a 
belterülettel határos vadászterületeken 
folyamatos, ennek ellenére egyre több-
ször tapasztalható az egyes apró- és 
nagyvadfajok belterületi megjelenése.

A meglévő probléma kezelése a helyi 
lakosság bevonása és aktív közreműkö-
dése nélkül nem orvosolható. Kedvező 
irányú változást hozhat, ha a jelenleg 
elhanyagolt belterületi ingatlanokat, a 
vad számára táplálkozó- és búvóhelye-
ket biztosító területeket felszámoljuk, 
illetve a kerítéseket megfelelő műszaki 
állapotban tartjuk. Sajnos sok esetben 
a lakosság alakítja úgy a környezetét, 
hogy azzal megteremti a vadászható 
vadfajok belterületi életfeltételeit.

Jelen tájékoztató célja, hogy minden 
érintett lakos hozzájárulhasson a prob-
léma megoldásához a saját lakóhelyén 
úgy, hogy a következőkben leírtak 
alapján a lakott területre tévedt vadat 
nem eteti, hulladékait felelősen kezeli, 
birtokát rendben tartja, adott esetben 

pedig a vadászokkal együttműködve 
partnerként segítik egymás munkáját.

Mi a teendő, ha szembetaláljuk ma-
gunkat egy vaddisznóval vagy más 
vadfajjal?

A vaddisznó alapvetően kerüli az 
embert, de akár veszélyes is lehet. Na-
gyon fontos, hogy semmiképpen ne 
próbáljunk az állat közelébe kerülni. 
Csapjunk zajt, adjuk meg a vaddisz-
nónak a menekülés lehetőségét, ne áll-
junk az útjába, próbáljunk meg eltávo-
lodni tőle. Soha ne szorítsuk be olyan 
helyre, ahonnan csak akkor tud kijutni, 
ha szembefordul velünk! A kanok a 
párzási időszakban lehetnek veszélye-
sek, a kocák pedig akkor, amikor a kis 
csíkos hátú malacokat védelmezik. A 
sebesült vaddisznó szintén agresszív 
lehet. Semmiképpen ne sétáltassuk ku-
tyánkat póráz nélkül az erdő vagy el-
hanyagolt ingatlanok közelében, mert 
a vaddisznó rátámadhat a kutyára!

A róka túlságosan bizalmas, szoká-
sostól eltérő viselkedése esetén értesít-
sük a helyileg illetékes állategészség-
ügyi hatóságot, vagy hívjuk a NÉBIH 
zöldszámát, a +36 80/263-244-es te-
lefonszámot. Önmagában a rókák te-
lepülésen való megjelenése nem utal 
veszettségre. A témáról, a veszettség 
tüneteiről bővebben olvashatnak a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal által működtetett honlapon: www.
veszettsegmentesites.hu

Tanácsok a károk megelőzésére

1. A kommunális és zöldhulladék il-
legális lerakásának megszüntetésével, a 
lerakóhelyek felszámolásával jelen-
tősen csökkenthetjük a vad belterületi 
megjelenésének kockázatát.

2. Az élelmiszer-maradványokat a 
vadon élő állatok számára ne tegyük 
elérhetővé, az állatok véletlen vagy 
szándékos etetését teljes mértékben 
mellőzzük!

3. Nagyon fontos a belterületi in-
gatlanok (telek, zártkert, tanya, major, 
szőlő, gyümölcsös stb.) megfelelő kul-
túrállapotban tartása a vonatkozó helyi 
rendelkezések figyelembevételével. Az 

elhanyagolt ingatlanok rossz környeze-
ti állapotát szüntessük meg!

4. A vad által veszélyeztetett in-
gatlanokat a tulajdonos, földhaszná-
ló költségviselése mellett kerítsük be.

5. Villanypásztor létesítése esetén fi-
gyelembe kell venni a helyi építési és 
személybiztonsági szabályokat, ame-
lyek az elektromos kerítés létesítésére 
vonatkoznak. Ezeket úgy kell elkészí-
teni, hogy a beállított áramerősség és 
feszültség emberben vagy háziállatok-
ban semmilyen körülmények között 
ne okozhasson sérülést!

6. Kémiai vadriasztó szerek (granu-
látumok, paszták), továbbá az elektro-
mos (hanghullámon) vagy fényhatáson 
alapuló (periodikus villanó fény) eszkö-
zök kihelyezése is eredményes lehet.

A felsorolt tanácsok elfogadása hosz-
szú távon biztosíthatja a vad és ember 
közötti konfliktusok csökkenését, a za-
vartalan kertművelést, az élhetőbb kör-
nyezetet, hiszen minden lakos saját, jól 
felfogott érdeke, hogy lakókörnyezete 
védelmét elősegítse, abban részt ve-
gyen, így vad által okozott károk meg-
előzésében is közreműködjön.

Kár esetén kihez forduljunk?

A kár bekövetkezésének helye szerinti 
önkormányzathoz, annak jegyzőjé-
hez, az illetékes vadászatra jogosult-
hoz, illetve súlyosabb esetben a ren-
dőrséghez, tájegységi fővadászhoz, 
valamint a területi vadászati hatóság-
hoz lehet fordulni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illeté-
kes vadgazdálkodó a lakosság kiemelt 
partnere a probléma megoldásában, 
fontos szerepe lehet a belterületen 
megtelepedett, „urbanizálódott” vad 
természetes élőhelyére történő visz-
szaszorításában, lakott területről való 
eltávolításában és a lakosság biztonsá-
gérzetének javításában.

A lakott területen élő vadállomány 
csökkentése csakis az önkormányzat, a 
lakosság és a vadászatra jogosult szoros 
együttműködésével valósítható meg!

Agrárminisztérium 
Vadgazdálkodási Főosztály

Hasznos tanácsok a belterületi vadkárok 
megelőzéséhez
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Ragyogó napfényes időben sok 
érdeklődő kereste fel a sóskúti  
Pancsi Farmot az Őszbúcsúztató 
rendezvényen október második 
hétvégéjén. A Pusztazámor felé 
vezető út mentén, a nagy lovar-
da mögött, gyönyörű természeti 
környezetben a családias tanyán 
ismerkedtek felnőttek és gyere-
kek az állatokkal. 

Sokan simogatták a kíváncsi 
Cuki csacsit, a pici pónikat, Szélvihart 
és a legújabb jövevényt, a koromfeke-
te Négercsókot. A barátságos kis paci-
kat a legkisebbek is kipróbálták. Töb-
ben répával, almával kedveskedtek a 
paciknak, a csacsinak, de Bundi kutya 
is örömmel elcsent egy-egy répát.

A szürke Barbi már nagyobb póni, de 
vannak itt felnőtteknek való lovak is. 
Mivel természetes közegükben, nagy 
legelőn élnek itt az állatok egész évben, 

kedves, barátságos valamennyi állat.
– Fontos a nyugodt, stresszmentes 

környezet, a jó táplálkozás, a folyama-
tos edzés, törődés az állatokkal – ma-
gyarázta Lázin Anita, a Pancsi Farm 
vezetője, aki hozzáfűzte. – A nevelés-
ben is fontos szerepet kap, hogy mi 
megtanítjuk a gyerekeket az állatokkal 
való törődésre, gondozásra, melynek 
során elsajátítják, hogy milyen fontos a 
rendszeres, felelősségteljes bánásmód.

A gyerekek szívesen simogat-
ták a nyuszikat, cicákat, kutyá-
kat s szaladgáltak a jó levegőn. 
Nem is volt könnyű a szülőknek 
kicsábítani a csemetéket a tram-
bulinból. A gyerekek mellett 
több szülő is kedvet kapott lóra 
pattanni.

Különösen népszerűek a Pan-
csi farmon az iskolai, óvodai szü-
netekben tartott táborok, amikor 

sokat kirándulnak a gyerekek a lovak-
kal, játékosan tanulnak lovakkal kap-
csolatos ismeretekről, kézműves fog-
lalkozásokon vesznek részt. Nyáron, 
jó időben pancsolnak a medencében, 
télen hóembert építenek. 

A rendszeresen lovagolni járók ked-
vezményes bérleteket válthatnak, így 
kevésbé megterhelő e kedves sport 
űzése, amely rendkívül jó hatással 
van a személyiség fejlődésre.

Őszbúcsúztató a Pancsi Farmon

ALMAVÁSÁR  ALMAVÁSÁR  
Sóskúton!Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.

Tel.: +36 30 240 3483, 
06 23 348 177

2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu, 

facebook/Sóskúti Kertecske



A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 

FELVÉTELT HIRDET 
hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú 

munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ, 
FOGLALKOZATÁSI FELÜGYELŐ, 
ÉS FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR  

(Alapbér hivatásos: 406.900 ft-tól 509.800 Ft-ig, 
nem hivatásos esetén minimum 270.000 Ft.)

Munkavégzés helye: 
Baracska, Székesfehérvár, Martonvásár

Felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet. 
Tel.: 22/454-023. E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.


