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Csokonai Vitéz Mihály: 
A MEZŐ

Ez áldott környéknek termékeny kebele
 Hány javával van a természetnek tele.
Sőt ami egy kedves tárgya a nézőnek,
 Hány ékességei vagynak e mezőnek.
E gyönggyel kirakott mezőn estve, reggel
 A madárkák zengő koncertje seregel.
E pázsitot, mely zőld köntösét őltözi,
 Egy folyóvíz nyájas habjával öntözi.
Amott egy lejtős hegy, valamint a deli
 Cédrus, magos fejét az égig emeli.
Ebben van az arany, a fösvény bálványa,
 Melyet a természet mély tömlölcbe hánya.
Másutt, a forrásnál, egy mohos kőszálnak
 Töviben a játszó báránykák ugrálnak.
A juhász köztök áll s hangos furulyáját
 Elővévén, fújja keserves nótáját.
Itt van a szántó is s mély barázdát forgat,
 Amelynek hantjára örömkönnyet csorgat.
E gyors szántóvető főldének mellette
 Egy gazda virágzó kertjét építette,
Melyben minden táblát a kertésznek keze
 Zőld bársony hantokkal körűl megprémeze.
Hol a laurusok, a hérósi főnek
 Ékes címerei, mosolyogva nőnek.
Északról sok renddel mérész cserfák állnak
 S a gyakran kiütő szél ellen strázsálnak.
És ha észak mérges szelei omolnak,
 Ellenek kiállván, tüzesen harcolnak.
Valóban egy titkos, de hatalmas kéznek
 Remek munkáira itt szemeim néznek.

Fotó: Csernyák Krisztina felvételei (2020. június)

Koranyári színek Zámoron 
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Elmaradt zámori programok 

Kedves Zámoriak!

A hazánkban is megjelent koronaví-
rus-járvány miatt számos megszokott, 
sikeres községi programot kényszerül-
tünk törölni, illetve átütemezni.

Május utolsó vasárnapján ünnepel-
jük a gyermekeket. A jelenlegi hely-
zetben érvényes korlátozásokra való 
tekintettel a Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat által minden évben meg-
szervezett gyereknapot sajnos nem 
tudtuk megrendezni. 

Ugyanerre a sorsra jutott a három 
szomszédos település, Pusztazámor, 
Sóskút, Tárnok önkormányzatai szer- vezésében tervezett Három falu két 

keréken biciklis rendezvény is. A je-
lenleg is folyó egyeztetések szerint 
most úgy gondoljuk, hogy 2020 szep-
temberében meg tudjuk tartani a mél-
tán népszerű biciklitúrát.

Sajnos a harmadik tavaszi-koranyá-
ri rendezvényünket, a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat szervezésé-
ben tervezett, nagy népszerűségnek 
örvendő Falunapot sem tudjuk meg-
tartani. Reményeim szerint jövőre, 
június utolsó szombatján ismét együtt 
szórakozhatunk a Koroda-kertben.

Pátrovics Benedek
polgármester
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Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én 
írták alá a versailles-i Nagy-Trianon 
palotában azt a békeszerződést, 
mely területe kétharmadával meg-
csonkította a történelmi Magyaror-
szágot. 

A trianoni békeszerződés a versailles-i 
békerendszer részeként született meg, 
melyet a világháború lezárását köve-
tően egy másfél éves konferencia ké-
szített elő. 

A trianoni béke pontjai ismertek: 
Magyarország elveszítette területé-
nek és lakosságának mintegy kéthar-
madát, ennek megfelelően 320 ezer 
négyzetkilométer területű, húszmilliós 
középhatalomból 90 ezer négyzetki-
lométeres, hétmillió lakost számláló 
kisállammá vált. Románia megszerezte 

a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam 
a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a 
Felvidéket és Kárpátalját. A béke min-
den más szempontból is gúzsba kötöt-
te az országot, miután a háború egyik 
felelőseként tetemes jóvátételt szabott 
ki Magyarországra, hadseregét 35 000 
főben határozta meg, és számos egyéb 

gazdasági és katonai kérdés kapcsán 
sértette a vesztes állam szuverenitását.

A trianoni békéről tehát elmondha-
tó: erőszakos diktátum volt, melyet 
egyoldalúan kényszerítettek Magyar-
országra, és amely végül megtagadta 
mindazon elveket, melyek nevében 
megszületett. Annak ellenére, hogy 

A nemzeti összetartozás napja

EMLÉKEZÉS AZ ELESETTEKRE

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS RÉSZTVEVŐI KÖZSÉGÜNKBEN
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a területüket gyarapító országok célja 
hivatalosan a nemzeti önrendelkezés 
megvalósítása, önálló nemzetállamok 
létrehozása volt, a békekonferenci-
án valójában az a cél vezérelte őket, 
hogy Magyarország területéből minél 
nagyobb részt szerezhessenek meg.

Nemzetállamok helyett soknemze-
tiségű országok jöttek létre, ahol a ki-
sebbségbe szorult magyarság ugyan-
olyan diszkriminatív bánásmódban 
részesült, mint amivel korábban a Mo-
narchia alatt éppen az akkori többségi 
magyarságot vádolták, csupán a sze-
repek fordultak meg. A béke a térség 
stabilitása szempontjából is káros 
volt, hiszen a győztes-vesztes ellentét 
kiélezése megszabta azokat a kény-
szerpályákat – Magyarország a revízió 
útjára lépett, a megalakuló kisantant 
pedig a megszerzett területek görcsös 
védelmére rendezkedett be –, melyek 
mentén Közép-Európa később egy 
újabb világháborúba sodródott.

Az Országgyűlés az 1920-as tria-
noni békediktátum aláírásának nap-
ját 2010-ben a nemzeti összetartozás 
napjává nyilvánította. A 2010. évi XLV. 
törvény elfogadásával kinyilvánította: 
„a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetar-
tozása valóság, s egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazonossá-
gának meghatározó eleme”.

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nyilatkozat a nemzeti összetartozásról

A Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
tagjai, a száz évvel ezelőtt, 1920. 
június 4-én aláírt békediktátumra 
emlékezve, a nemzeti összetarto-
zás napja alkalmából, a következő 
nyilatkozatot tesszük:

A hódoltság után csaknem teljesen 
elnéptelenedett falut szinte teljes 
egészében a Kárpát-medence más 
tájairól érkezettek tették újra élő 
és virágzó településsé. Ezt jelképe-
zi a Zámor címerébe foglalt tölgy-
fa négy ága és három termése. Az 
ezt követő évszázadok alatt Zámor 
viszonylag zárt közösséget alkotott, 
de a XX. században ismét érkeztek 
újabb és újabb családok hazánk tör-
ténelmi tájairól és mostani határain 
belülről. Zámornak így saját törté-
nelméből fakadóan is különösen 
jelentős élmény a nemzeti összetar-
tozás. Ez az érzés az elmúlt száz év-

ben soha nem múlt, csak erősödött. 
Ennek ékes példája, hogy 1996-ban 
településünket képviselő fiatalok, 
a honfoglalásra emlékezve, az ön-
kormányzat nevében elhelyezték 
Zámor címerét a Kárpátokban, a 
nemzetünk számára szimbolikus je-
lentőségű Vereckei-hágóban. 

Valljuk, hogy Magyarország és 
szűkebb hazánk, Pusztazámor 
múltjának, jelenének és jövőjének 
meghatározó élménye nemzeti ösz-
szetartozásunk, mely érzés nem 
múlhat el, amíg lesz olyan zámori 
ezen a földön, aki magyar nyelven 
szólal meg.

Pátrovics Benedek
polgármester

Csibrikné Pátrovics Krisztina
alpolgármester

Mizsei Martina, Oláh Gábor, 
Orosz Béla, Pálok-Ney Attila, 

Zsakóné Csóli Erika 
képviselők

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ PUSZTAZÁMORI 
HŐSEINEK EMLÉKHELYE

„PUSZTAZÁMOR MÚLTJÁNAK, JELENÉNEK ÉS JÖVŐJÉNEK MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNYE 
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁSUNK…” VIRÁGCSOKROK A HŐSÖK EMLÉKMŰVÉNÉL

Az oldalpáron közölt fotók koráb-
bi pusztazámori megemlékezése-
ken készültek
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Tájékoztató a házi vízigényt ki-
szolgáló, legfeljebb 500 m3/év 
kapacitású, régen fúrt/ásott kút 
fennmaradási engedélyezéséről  

Még az év végéig lehet bírság fize-
tése nélkül kérni a meglévő ásott 
vagy fúrt kutak fennmaradási en-
gedélyét. Ha a kút a talajvízre lett 
telepítve, azaz nem történt meg a 
vízzáró réteg áttörése és a kútból 
kinyert víz mennyisége nem ha-
ladja meg az évi 500 m3-t, akkor a 
fennmaradási engedély iránti kérelmet 
a helyi jegyzőhöz kell benyújtani. 

Kinek kell benyújtani fennmaradási 
engedély iránti kérelmet? Akinek a tel-
kén olyan használatban lévő kút van, 
amelyet még korábban, engedély nél-
kül létesítettek. Akár a közelmúltban, 
akár évtizedekkel ezelőtt. De annak 
is fennmaradási engedélyt kell kérnie, 
aki a kutat vízjogi létesítési engedély 
birtokában készíttette, de megfeled-
kezett a vízjogi üzemeltetési engedély 
megkéréséről. 

A kérelem mellékleteként műszaki 
dokumentációt is csatolni kell. Az ígért-
hez képest csaknem egy év késéssel 
kiadott miniszteri rendelet több könnyí-
tést tartalmaz a régen létesített kutakra 
vonatkozóan. A kérelem benyújtását 
segítő nyomtatvány és a mellékletekről 
szóló tájékoztató letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról (www.pusztaza-
mor.hu) a letölthető űrlapok közül, és 
elérhető a Községházán is. A miniszteri 
rendelet különbséget tesz az ásott és 
a fúrt kutak között. Fontos könnyítés, 

hogy a régi kutak esetében nem szüksé-
ges tervezői végzettség, nem szükséges 
mérnöki kamarai tagsággal rendelkező 
tervező a kérelem benyújtásához. 

Az ásott kutaknál elegendő a pon-
tosan kitöltött kérelmet és azt lezáró 
nyilatkozatot a tulajdonosnak aláírnia. 
Mellékelni kell még a kútról és kör-
nyezetéről készített fényképet is – ha a 
kút kizárólag háztartási vízigényt szol-
gál ki. Vagyis ha az innen nyert vizet 
öntözésre, esetleg mosásra, WC-öb-
lítésre stb. használják, nincs más te-
endő. Ha a kút biztosítja a lakóház, 
a család ivóvizét is, akkor akkreditált 
laborban vízminőség-vizsgálatot is vé-
geztetni kell és ennek eredményét is 
csatolni kell a kérelemhez. 

Fúrt kutaknál több az elvárás. A ké-
relmet a tulajdonoson (kérelmezőn) 
kívül még kútfúrási jogosultsággal ren-
delkező szakembernek is alá kell írnia, 
és műszaki dokumentációt is kell a ké-
relemhez mellékelni, valamint csatolni 
kell a nyilatkozatot aláíró kútfúró képe-
sítését igazoló irat másolatát is. 

A legtöbb gondot az jelentheti, 
hogy a kérelemben meg kell je-
lölni a kút helyének koordinátáit 
is (vagy EOV, vagy földrajzi). Ezt 
az interneten a www.google.com 
segítségével lehet megtalálni. A 
kérelem kitöltését segítő tájékozta-
tóban találnak ehhez útmutatót, de 
az önkormányzat munkatársai is 
tudnak ebben segítséget nyújtani.  

Ha a kút nem a talajvízre, hanem 
rétegvízre lett telepítve, vagyis a 
vízzáró réteg is át lett fúrva, vagy 
a kiemelt víz mennyisége megha-

ladja az évi 500 m3-t, akkor a kérelmet 
nem a jegyző bírálja el, hanem az álla-
mi vízügyi hatóság. 

Újonnan kutat létesíteni, fúrni 
csak előzetesen megszerzett vízjogi 
létesítési engedély birtokában lehet. 
A létesítési engedély iránti kérelemre 
és mellékleteire is a fenti szabályok 
vonatkoznak. Aki most engedély 
nélkül kezd neki a kútfúrásnak, az 
komoly összegű bírság kiszabásával 
számolhat.  

A felszín alatti vízkészlet egyre na-
gyobb kincs, az egyes tájegységek, 
de az egész ország érdeke annak fel-
mérése és nyilvántartása, hogy ennek 
évente mekkora részét emelik ki a 
házi kutakból. 

Ezért fontos, hogy minden koráb-
ban létesített, de jelenleg is használt 
kút rendelkezzen fennmaradási enge-
déllyel, az újonnan létesítettek pedig 
létesítési és üzemeltetési engedéllyel. 

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Június 1-jén országszerte újraindultak a népegészségügyi 
szűrővizsgálatok – jelentette be Müller Cecília országos 
tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. 

A szűrővizsgálatokat csak egészségesen lehet majd 
igénybe venni, és az egészségügyi ellátás általános biz-
tonsági szabályai érvényesek itt is (maszkviselés, lázmé-

rés, járványügyi előszűrés). Magyarországon három terü-
leten zajlik évente szervezett szűrőkampány: 

• a 45–65 év közötti nők mammográfiai, 
• a 25–65 év közötti nők nőgyógyászati onkológiai, 
• és az 50–65 év közötti emberek vastagbél szűrése 

kap kiemelt figyelmet.

Tájékoztató

Folytatódnak a szűrővizsgálatok
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Hosszú ideje folyamatosan visszatérő 
problémát jelent az, hogy terepjáró 
autókkal, crossmotorokkal, quadokkal 
járnak sokan árkon-bokron át. Hiszen 
mi másra szolgálna a terepjárásra al-
kalmas gépjármű, ha nem erre? A 
külterületünket bebarangolók közt 
nemcsak vadidegenek, hanem helyi-
ek is vannak. 

Mindaddig nincs is baj, amíg a nép-
szerű nevén „terepezés” a földutakra 
korlátozódik. De sajnos a legtöbben itt 
nem állnak meg, hanem szívfájdalom 
nélkül áthajtanak legelőn, sőt sokszor 
szántáson is. Ha véletlenül valakit si-
kerül megállítani, elhangzik az ártatlan 
arccal előadott tipikus válasz: Nem 
tudtam, hogy ez magánterület, mert 
nem volt kitáblázva, nem volt bekerít-
ve! Talán azért nem volt bekerítve, mert 
egy többhektáros tábla bekerítése irgal-
matlanul drága és nem is ajánlott, mert 
az már a mind gyalogos turisták, mind a 
vadak mozgását akadályozza. Ez utóbbi 
vadvédelmi, természetvédelmi okokból 
nagyon aggályos. Talán azért nem volt 
kitáblázva, mert nem is kell.  

De ajánlom figyelmébe mindenki-
nek, hogy Zámoron egyetlen terület 
sem gazdátlan. A legtöbb külterületi 
földnek magántulajdonosai, bérlői, 

használói vannak. Nem csak a szán-
tóknak, hanem a legelőknek, erdők-
nek is. A Magyar Államnak egyetlen 
külterületi szántója van, a hulladék-
kezelő szomszédságában. Ezen kívül 
van még egy belterületi erdője. Az 
önkormányzatnak vannak külterületi 
földjei és ezeknek vannak használói, 
bérlői. Sem az állami, sem az önkor-
mányzati, sem a magántulajdonú föl-
dek nem terepmotorozásra kialakított 
pályák, hanem termőföldek. 

Az összes földön – legyen bárki a 
gazdája – quadozni, motorozni stb. 
csak a tulajdonosok, földhasználók 
engedélyével lehet. Ha valaki enge-
dély nélkül szántja fel kerekeivel a 
területet és ezzel kárt okoz, az fele-
lősséggel tartozik ezért. Képzeljék el, 
hogy van saját földjük, majd képzeljék 
el, hogy azt a földet olyan gépjármű-
vek kerekei szaggatják fel, amelyek-
nek ralizására tulajdonosként nem 
adtak engedélyt. Képzeljék el, hogy 
kimennek megnézni a birtokukat és 
szembetalálják magukat néhány ide-
gen quadossal. Örömmel vennék 
ezeket a hívatlan látogatókat? Nem 
biztos. Kérem ezért különösen a helyi 
lakosokat: vagy kérjenek a tulajdonos-
tól, használótól engedélyt arra, hogy 
gépeikkel ráhajtsanak a területükre 
(járjanak utána, ki a földhasználó és 
keressék fel), vagy tevékenységüket 
korlátozzák a földutakra!

Köszönet és tisztelet illeti mindazo-
kat, akik eddig is így tettek! Remélem, 
egyre többen fogják követni a példá-
jukat! 

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Jövőre csak egy munkanap-áthelye-
zés lesz: a szenteste péntekre eső 
napja lesz munkaszünet, helyette 
december 11-én, szombaton kell 
majd dolgozni a Magyar Közlöny-
ben megjelent miniszteri rendelet 
szerint.

Az összes többi munkaszüne-
ti ünnepnap vagy hétvégére vagy 
péntekre, illetve hétfőre esik a jövő 
évi naptárban, ezért nincs szükség 
átcsoportosításokra. Hosszú hétvé-
ge március 15-e, augusztus 20-a és 
mindenszentek körül lesz.

A külterület nem ralipálya 

2021-ben csak egy szombaton kell dolgoznunk

Változó 
jogszabályok

Több jogszabály változott 2020. 
májustól – nem csak a koronaví-
rus-járvány miatt. 

A munkavállalók a fizetés nél-
küli szabadság ideje alatt is jogo-
sultak maradnak az egészségügyi 
ellátásra. Helyettük május 1-jétől 
a munkáltató fizeti ki az egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot (havi 
7710 forintot). A munkáltató ké-
résére a NAV engedélyezi, hogy 
még ezt a minimális összeget is 
csak a veszélyhelyzet megszű-
nését követő két hónap elteltével 
kelljen megfizetnie.

Május elsejétől receptkötelessé 
válik több láz- és fájdalomcsilla-
pításra használt népszerű készít-
mény: a 600 és 800 milligramm 
ibuprofént és 300 milligramm de-
xibuprofént tartalmazó tabletták 
az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(OGYÉI) döntése nyomán. 

A koronavírus-járvány miatt 
a diákhitelezési rendszert is mó-
dosította a kormány. Május 1-jétől 
500 ezer forint szabadon felhasz-
nálható kölcsönt kérhetnek a ta-
nulók (a felnőttképzésekben részt 
vevők 1,2 millió forint), a követke-
ző tanévben pedig havi 150 ezer 
forintra emelkedik a bármire költ-
hető hitel maximális összege. A 
Diákhitel Plusz bevezetésével egy 
időben a Nyelvtanulási Diákhitel 
megszűnik, a mostanáig felvett, 
1,99 százalékos kamatozású hite-
lek május 1-jétől szintén kamat-
mentessé válnak.

Veszélyhelyzet idején az arra 
alkalmas vizsgaközpontok online 
is szervezhetnek nyelvvizsgát az 
április 10-én megjelent kormány-
rendelet alapján. A számítógépes 
nyelvvizsgák lebonyolítására ér-
vényes engedéllyel rendelkező 
vizsgaközpontok kérelmezhetik 
az Oktatási Hivatalnál (OH), hogy 
akkreditációjukat kiegészítsék 
online vizsgáztatással, és így a 
koronavírus-járvány idején is biz-
tosított legyen a nyelvvizsgázás 
lehetősége.
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22/2020. (II. 25.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2020. évi költségve-
tését a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadja.

23/2020. (V. 20.) számú határozat

Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbetegedést okozó 
koronavírus-járvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, az állam-
polgárok egészségének és életének meg-
óvása érdekében a 40/2020. (III. 11.) kor-
mányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet 
ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 
46. § (4) bekezdésében biztosított hatás-
körömben eljárva, figyelemmel a képvise-
lő-testület tagjainak véleményére a követ-
kezőkről rendelkezem:  

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíró 
Tamás Richárd 2039 Pusztazámor, Kos-
suth L. u. 27. szám alatti lakost az önkor-
mányzat 4/1997. (II.14.) számú rendelete 

alapján 500 000 forint vissza nem téríten-
dő helyi használtlakás-vásárlási támoga-
tásban részesíti. 

A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet 
ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét 
a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen 
döntés meghozatalára, a megállapodás 
megkötésére, valamennyi intézkedés és 
nyilatkozat megtételére önállóan eljárva, 
külön képviselő-testületi felhatalmazás 
nélkül, hatáskörrel rendelkezem. 

A 4/1997. (II. 14.) számú rendelet 4. § (3) 
bekezdése alapján a támogatást az éves 
jegybanki alapkamatokkal megnövelten 
köteles visszafizetni az, aki a támogatás 
összegének átvételi napjától számított öt 
éven belül eladja a támogatás segítségével 
megvásárolt lakóingatlant. Ez alól a köte-
lezettség alól mentesül az, aki az eladott 
ingatlan vételárát pusztazámori lakóingat-
lan megvásárlására fordítja.

24/2020. (VI. 4.) számú határozat 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbetegedést okozó 
koronavírus-járvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, az állam-
polgárok egészségének és életének meg-

óvása érdekében a 40/2020. (III. 11.) kor-
mányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet 
ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 
46. § (4) bekezdésében biztosított hatás-
körömben eljárva, figyelemmel a képvise-
lő-testület tagjainak véleményére a követ-
kezőkről rendelkezem:  

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
támogatást kíván nyújtani Fehér Veronika 
részére a községi csatornahálózatra törté-
nő csatlakoztatáshoz:

A támogatás összege 260 699 Ft. Ebből 
a vissza nem térítendő támogatás összege 
130 349 Ft. A visszatérítendő támogatás 
130 350 Ft, melyet egy év alatt kell visz-
szafizetni kamatmentes részletekben. 

A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dés rendelkezései szerint a veszélyhely-
zet ideje alatt a képviselő-testület hatás-
körét a polgármester gyakorolja. Vagyis 
jelen döntés meghozatalára, a támoga-
tási szerződés megkötésére, valamennyi 
intézkedés és nyilatkozat megtételére 
önállóan eljárva, külön képviselő-tes-
tületi felhatalmazás nélkül, hatáskörrel 
rendelkezem.  

 Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós 
 polgármester  jegyző

Határozatok

Pusztazámor utolsó becsült né-
pessége 1222 fő (2019 évben), 
ami akkori Magyarország népes-
ségének 0,01%-a (Pest megyé-
nek 0,1%-a). Népsűrűsége 132 
fő/km2. Lakások száma 433. A 
népességet figyelembe véve 2,8 
fő él lakásonként. 

Népesség

1870 – 450 fő; 1880 – 487 fő; 1890 – 584 fő; 1900 – 532 
fő; 1910 – 579 fő; 1920 – 622 fő; 1930 – 675 fő; 1941 – 
618 fő; 1949 – 582 fő; 1960 – 695 fő; 1970 – 691 fő; 1980 
– 763 fő; 1990 – 721 fő; 2001 – 956 fő; 2011 – 1168 fő; 
2015 – 1153 fő; 2017 – 1199 fő; 2018 – 1221 fő; 2019 – 
1222 fő.

Népesség éves %-os változása

[1870–1880] +0,79%/év; [1880–
1890] +,.83%/év; [1890–1900] 
–0,93%/év; [1900–1910] +0,8 
%/év; [1910–1920] +0,72%/év; 
[1920–1930] +0,82 %/év; [1930–
1941] –0,8%/év; [1941–1949] 
–0,75%/év; [1949–1960] +1,63%/
év; [1960–1970] –0,06 %/év; 
[1970–1980] +1%/év; [1980–

1990] –0,56%/év; [1990–2001] +2,6%/év; [2001–2011] 
+2,02%/év; [2011–2015] –0,32%/év; [2015–2017] +1,98%/
év; [2017–2018] +1,83%/év; [2018-2019] +0,08%/év. 

Forrás: http://www.pusztazamor.hu/index.php/hu/
pusztazamorra-vonatkozo-adatok

Pusztazámor népessége
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Bár tudtuk, hogy nagy küzdel-
met vív egészségéért, remény-
kedtünk abban, hogy idén még 
nem kell nekrológot írni róla! 
De bekövetkezett az, amitől 
féltünk. Barátunk, Bánó László 
nincs többé. Néhány hónappal 
75. életévének betöltése után 
érte őt a halál. Első szavunk a 
részvété. Erőt, kitartást és meg-
nyugvást kívánunk házastársá-
nak Rédai Annának, Panninak, 
továbbá gyermekeinek, vejének, 
unokáinak! Ugyanezt kívánjuk 
az általa alapított és vezetett 
Utilis Kft. tagjainak és munkatár-
sainak!

A régi zámoriaknak nem kell 
őt bemutatni, de az elmúlt két 
évtizedben felnőtt egy generá-
ció, felnőttek olyan fiatalok, akik 
még meg sem születtek, amikor 
Laci először lépett falunk főut-
cájára, és számosan költöztek 
be olyan felnőttek, akiknek szin-
tén kevésbé ismert az ő neve, szemé-
lye. Olyan ember tért meg őseihez, 
aki munkájával elévülhetetlen érde-
meket szerzett községünk felemelke-
désében.  

Bánó László huszonhét évvel ezelőtt 
jelent meg először Pusztazámor életé-
ben. Egy Sóskúton készülő nagy beru-
házásról, egy regionális hulladékkez-
előről tartott kérésünkre tájékoztatót. 
Nem őt kértük fel, hanem a projekt-
gazda Pilisi Parkerdőt. Szerencsénkre 
a cég vezetője őt küldte a forrónak 
ígérkező falugyűlésre. Laci az első pil-
lanatban elnyerte személyes szimpáti-
ánkat felkészültségével, személyiségé-
vel. Azután az élet úgy hozta, hogy 
ez a beruházás nem a szomszédban, 
hanem Zámoron valósult meg. Ez 
már történelem. Kérjük az olvasókat, 
hogy egy megemlékezéstől ne várják 
el a teljes, nagyjából hétéves folyamat 
részletes ismertetőjét! Ez az írás nem 
erről szól, hanem Bánó Lászlóról. Le-
gyen elég itt most annyi, hogy a hul-
ladékkezelő megvalósítása, pontosab-
ban az ebből származó pénz Zámort 
egy évszázaddal repítette előre. Ez 

nem túlzás, ez kőkemény tény. A falu 
hét év alatt százévnyi fejlesztési pénz-
hez jutott, és ezt okosan felhasználva 
elérte, hogy a környéken a XXI. szá-
zad első évtizedének közepétől csak 
kis Svájcként emlegették és emlegetik. 

De ez még nem a végeredmény volt. 
A falu ennek a beruházásnak köszön-
hetően azóta is, ma is biztonságban, 
jómódban él. Ez az, ami nem jöhetett 
volna létre Bánó László személye és 
munkája nélkül. A munka dandárját ő 
végezte. Ezt a megvalósításban részt 
vevő, az ötoldalú megállapodást alá-
író valamennyi fél akkori képviselői 
elismerték, soha nem vitatták. 

Az önkormányzat kiemelkedő tel-
jesítményét és munkásságát a „Pusz-
tazámorért emlékérem” kitüntetéssel 
ismerte el. 

Laci most eltávozott, hite szerint a 
túlvilágra. Úgy gondoljuk, hogy éle-
te és érdemei szerint oda került, ahol 
neki helyet készítettek. Jézus Krisztus 
körébe. Mi a magunk nevében nem 
búcsúzunk, mert emlékét őrizzük 
mindaddig, amíg képesek leszünk 
emlékezni. Örömmel és büszkeséggel 
tölt el minket, hogy lehetőségünk volt 

ismerni őt, sőt abban a megtisz-
teltetésben volt részünk, hogy 
barátunkként gondolhatunk rá. 

Bánó László személyében 
egy igazi reneszánsz ember tá-
vozott közülünk. Ötvözte ma-
gában a műszaki ismereteket, 
természettudományokat és a 
humán műveltséget. Mérnö-
kemberként ismertük meg. De 
gyakran mondogatta, hogy aki 
erdész lett, az egész életében 
erdész marad, foglalkozzon 
bármivel is. Szerette és tisztelte 
az erdőt. Magát egész életében 
erdésznek tartotta, hiszen az 
életéről készült könyv címe is 
az, hogy „Szilánkok egy erdész 
életéből”. A humán tudomá-
nyok, a történelem, de különö-
sen a magyar nyelv és irodalom 
ápolása is nagy szerelme volt. 
Az általa vezetett cég, vagy ő 
maga és családja magánember-
ként számtalan olyan könyv ki-

adását segítette, amely a hétköznapi 
magyar hősök életét mutatta be, vagy 
éppen irodalmunk legszebb veresei-
ből készített válogatással tisztelgett a 
magyar nyelv páratlansága, nagysze-
rűsége előtt. 

Huszonhét éve ismertük Lacit, és ez 
alatt az idő alatt szinte megszámlálni 
sem lehet azokat az adományokat – 
legyen szó pénzről, cselekedetről – 
amellyel gyermekeket, egyházát vagy 
a nálánál csak kicsit rászorultabbakat 
segítette. De azt is tudjuk, hogy isme-
retségünk előtt is így tett, így élt. Egész 
élete jól jellemezhető Vörösmarty 
örök érvényű soraival, melyet a Gon-
dolatok a könyvtárban című versében 
olvashatunk. 
„Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”  

Kedves Laci! Zámor ismételten kö-
szönetet mond neked, Zámor sosem 
felejt, és mindig úgy tekint rád, mint 
saját fiára, mint egy igaz ZÁMORI 
EMBERRE!    

Dr. Újházi Miklós
Pátrovics Benedek

Búcsú egy EMBERTŐL 
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Az írás a Szép szó antológia (Táncsics 
Könyvkiadó, 1971) Izgalmas korszak 
tanúi című  fejezetéből való. Koroda 
Miklós irodalmi riportja mellett a kor 
neves íróinak munkái jelentek meg a 
könyvben, így például Bertha Bulcsúé, 
Csoóri Sándoré, Fekete Gyuláé, Illés 
Endréé, Jékely Zoltáné, Simon Istváné, 
Váci Mihályé, Veres Péteré.

Idestova harmadik évtizede járom 
Tokaj-Hegyalját, ifjúságomban – bár 
jobban illik ide a szó: legényke ko-
romban –, kíváncsi ván-
dordeák módján, javarészt 
gyalogszerrel meg szekér-
re kapaszkodva. Az autó-
stop nem annyira új talál-
mány! Persze könnyebb 
volt megállítani a kocogó 
lovakat, tán még a robogó 
hintót is, mint manapság 
a Trabantot, s nem is kel-
lett hozzá miniszoknyás 
kemping-lepkének lenni. 
Szállás is kerülközött, hol 
istállóban, hol a tisztaszo-
bában. Mennyivel jobban 
eset az alvás dikón, mint 

a sohse fűtött cifraszobában. Egyszer 
Tarcalon majd a dagadó dunnapira-
misba fúltam. Másszor meg, ez ké-
sőbb történt, a Szamosháton, copfos 
eladójány – de megvettem volna! – 
levendulával hintette a tiszteletemre 
megbontott tornyos ágyat. Persze róla 
álmodtam, de sajna csak álmodtam. 

Tokajban a patikuséknál háltam, 
a gyógyszerész hárslevelűvel kívánt 
jó éjszakát, saját készítésű konyakjá-
val ébresztett. S napközben csak azt 
fújta: pusztul a Hegyalja. Befelleg-

zett Tokajnak, kopik a Nagykopasz, 
elhordják a hegyet. Alig szűrnek már 
aszút. Ki iszik Magyarországon toka-
jit? A nagyurak, meg a nagybetegek. 
Azok sem mind. Szomorúan mond-
tam búcsút Tokajnak, s mégis emel-
kedett hangulatban, mivelhogy azért 
akkor sem szomjaztattak. De hát, mit 
értettem én az időben a borhoz. Mint 
suhanc a csókhoz. Csak ölelgettem 
a poharat, öblögettem a torkomat. 
Hogy éreztem volna: mi a különbség 
a száraz meg az édes szamorodni, 

az Aranyosi-dűlő lányos 
simogatású hárslevelűje és 
a Hidegoldal barbár bora 
között. Barbár voltam, vad 
tudatlan. (…)

S ez a művészetértő, me-
cénás hajlandóságú város 
fölöttébb szegény. Tokaj 
nem tud megélni a borá-
ból. A Himnusz nektár-
jából, amely annyi vérrel 
és verejtékkel házasodott; 
amelyért szomjas királyok 
hadakoztak, vad csatlósok 
verekedtek; amely Rákó-
czi serlegében gyöngyö-

Koroda Miklós:

Tokaji hangok
(Részletek)

KORODA MIKLÓS (1909–1978) TOKAJI SZŐLŐBIRTOK, HÁTTÉRBEN A VÁROSSAL

ILLUSZTRÁCIÓ A VASÁRNAPI ÚJSÁG (1854–1921) C. LAPBÓL
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zött, Esze Tamás kupájában illatozott; 
amely szép szemekért hevülő szíveket 
forrósított, amelyről vágyódva beszél 
a világ. Csokonai Vitéz Mihály Lilla 
csókjának mézével mérte édességét, a 
jobbágyvérű Batsányi költő asszonya, 
Baumberg Gabriella, Bécs Sapphó-
ja így énekelt a „Királyi borról”: „Új 
életkedvre szítsz, – S a félig holt szí-
vemben – Meleg napfényt derítsz”; 
Voltaire, a francia felvilágosodás atyja 
ezt írta: „A sötétsárga tokaji az agy 
minden rostját mozgásba hozza.” A 
bornemissza, ám a venyige lelkéért 
hevülő Petőfi ekként áradozott: „E vá-
rosban laknak, e hegyekben az öröm 
istenei, innen küldik szét a világba 
apostolaikat, a palackba zárt arany-
színű lángokat, hogy prédikáljanak a 
népnek, miszerint a föld nem a sira-
lom völgye.” S Vörösmarty, kinél nem 
volt igazabb borlátó a szőlővesszőért 
élő-haló hazában, a „lángpohárral”, 
mely „Fényes mint napsugár”, köszön-
ti a tokajit: „… itt a bor, - Benn a vi-
lágok kincse forr.” S újra a nagyvilág 
hangja: Anatole France másfél olda-
lon át zengte dicséretét: „Felhajtottam 
egy pohárral írás közben és egyszerre 
az édes nyugalom tündére kezdett ve-
lem játszadozni. Mily boldog lehet az 
a vidék, ahol ilyen mézédes források 
törnek fel a porhanyós anyaföldből. 
Milyen jókedvű, kiegyensúlyozott, 
egészséges nép lakhat a magyar Toka-
jon! Mily forró szerelem, mennyi kul-

túra, hűség, barátság, értelem? Ülnek 
az aranyfolyó partján és kedvükre me-
ríthetnek belőle! Ilyennek képzelem 
a görög istenek tanyáját az Olympu-
son…” (…)

Tokajt ismeri, számon tartja a világ. 
Nevének hallatán felderülnek az ar-
cok. Ha szoba kerül hazánk, először 
Budapestet és Tokajt említik. Valahol 
Amerikában így találták írni a város 
nevét: Tokay, ipszilonnal, mire elküld-
ték Tokyóba. S a japán főváros postája 
továbbította a küldeményt rendelte-

tési helyére, Magyarországra. Igaz, 
hogy a Taishu egyetemen Csorba 
Géza megragadó Kőrösi Csoma Sán-
dor szobra a buddhista szentek sorá-
ban áll. Akár megtörtént az eset, akár 
nem: Tokaj rangja, híre nem legenda. 
S most mégis odajutott: nem tartja el 
a bora. Csüggedten ül „az aranyfolyó 
partján”. Alacsony a borállás.

Nekivágtam hát a városnak. Baran-
goltam kanyargó utcáin, hegyre ka-
paszkodó zugaiban. Botladoztam a 
gömbölyűre koptatott köveken, néz-
tem az ismerős, vén házakat, a Rákó-
czi utca új portáljait. Megálltam a Kos-
suth téren, az egykori piacon, melyet 
most lejjebb szorítottak, a Zákó-közön 
túlra. Füleltem a mai tokaji hangokat, 
szóba kezdtem kapás emberrel, ta-
nácskoztam munkással, a hegyközségi 
szövetkezet tagjával, megborotválkoz-
tam, immáron hagyományos szoká-
som szerint, Teper Andor Kossuth téri 
figaró műhelyében. Betekintettem a 
két halászcsárdába: a Tiszavirág, mi ta-
gadás, hodályszerű csarnokába, majd 
a földművesszövetkezet „reprezenta-
tív”, faragásokkal díszített étteremébe. 
Ahol majd minden időben, majd min-
dent kapni. S követendően példásan 
figyelmes a kiszolgálás! Kiváltképpen 
a korhely halászlé ízlett, mely francia 
halleves néven ismert – Pakson. Töp-
rengve mindenütt: miért is szegény e 
város? Mit lehet, mit kellene tenni? (…)

Összeállította: Kiss Zoltán Károly

SZÜRET A TOKAJ-HEGYALJAI BORVIDÉKEN

ÍGY SZÜRETELTEK RÉGEN (FORTEPAN)
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Megtisztelt a felkérés, hogy a képeim 
szerepeljenek az újságban, és írjak 
magamról egy rövid bemutatkozást.

Már egész fiatalon érdekelt a fotó-
zás. Középiskolás koromban nyertem 
egy iskolai fotósversenyen, mely arra 
ösztönzött, hogy folyamatosan bő-
vítsem a fényképezéssel kapcsolatos 
ismereteimet. Eredeti szakmám szerint 
kertépítőként dolgozom édesapám-
mal, és a munkáink során promóciós 
fotók készítésével kamatoztattam tu-
dásomat. Talán ebből is adódik, hogy 
nagyon kedvelem a természetfotókat. 

Munkám mellett elvégeztem egy 
fotósiskolát is, majd gyermekek te-
matikus képeinek elkészítésével 
(karácsony, születésnap stb.), port-
réfotózással, kismamafotózással, ren-
dezvényfotózással, tárgyfotók készí-
tésével bővítettem a portfóliómat. 
Mindemellett továbbra is első számú 
kedvenceim a szabadtéri  – természet- 
és kisállat- (kutya-, macska-) fotók. 
Jövőbeni terveimben esküvői képek 
készítése is szerepel.

Az itt közreadott esti és éjszakai 
munkáim készítését nagyban inspi-
rálta a hely szépsége és a fények já-
téka. Pusztazámor kiváló terep látvá-
nyos felvételek készítésére. Már fiatal 
gyermekként bejártam kerékpárral a 
települést és környékét, és magával ra-

gadott hangulata. Ráadásul a képeken 
szereplő közparkokat édesapámmal 
együtt építettük, így ezekre a képekre, 
helyi lakosként, duplán lehetek büsz-
ke.

Benefi Dániel

Zámor alkonyati és éjszakai fényei
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Babar Zoltán versei

Ez évben is megválasztják Pest megye szépét

Egy könnycsepp, egy boldog pillanat,
mely nem csak bánatból fakad,
egy könnycsepp, ezernyi érzést dönt,
mely szemünkben vágyat önt.

Megváltoztat mindent bennünk,
míg másban gondolatot rejtünk,
nem sejtve okát, sem közlését ennek,
gondolják, nyomós okai lehetnek.

Érzelmek, vajon milyenek is ezek?
Lehetnek gyávák, de szépek is látván,
lehetnek csúnyák, de képekben árvák,
vagy örömteli dolgok, ami még nem fojtó!

Egy könnycsepp, egy boldog pillanat,
mely, ha kell, csal és örökre megmarad,
egy könnycsepp, lehet kósza gondolat,
mely szemünkből csak úgy csupán kiszalad.

Egy könnycsepp

Csak előre
Egy út sosem ér véget,
mert mindig haladunk tovább,
kiépített álmainkon jön némi változás.
Kell hogy tudjuk, mi jő,
kell hogy tudjuk, lesz szebb jövő,
hiszen azért élünk és teszünk,
az élet ezt teszi velünk.
De oly jó és szép minden,
csak ezt látni is kell éppen,
mert a panasz egy gyengeség,
melyet azonnal le kell vetkőzni.
Szerelem, szép ruha, tavasz, rügyfakadás,
minden egy csodálatos változás,
ismétli magát újra és újra,
éljünk velük boldog hangulatban.
Ne légy szomorú, hiszen mindenki veled,
az élet oly boldog és csodás lehet,
csak tégy és tégy érte, mert felnéznek rád,
boldog az, ki szépnek és boldognak lát.
Egy út, mely érted fut,
amin csak haladsz tovább,
csak lásd, csak várd a csodálatos változást!   

Csak játszok, mert olyan érdekes,
a nap is játszik velem, örök gyereknek 
születtem,
vagyok és vágyok, hogy játsszak mindenek 
felett.

Ha kalapálok, kiabálok, mert a kezemre 
verek,
ha építek, mindig szépítek, mert alkotva 
élem életem,
a vízben térden állok, mert nagyra nőttem, 
de nem kiabálok.

Ha bújócskázom, elvagyok, hogy ki hová 
bújt, nem tudom,
számolok én, 2-3, keresem a kisbarátom, 
hívogatom, szólítgatom, keresve is 
kutatom, fütyörészik, hogy itt vagyok, 
örömmel elkapom.

Veled lenni mindig jó, lehet tavasz, lehet 
nyár és lehet hó,
játszunk és nem vitázunk, komoly 
dolgoknak ellenállunk,
mindenből viccet csinálunk, mert az élet 
játék, minden így szép és jó!

Játék…

Június elsejével elindult a jelentkezés 
a IV. Pest Megye Szépe választásra. 
A szervezők olyan, Budapesten vagy 
Pest megyében élő (állandó vagy ide-
iglenes lakcímmel rendelkező) haja-

don, gyermektelen hölgyek jelentke-
zését várják, akik a 18. évüket már 
betöltötték, de legfeljebb 26 évesek.

Kizáró ok, ha valakiről teljes aktfel-
vétel készült, ahogy a látható helyen 

lévő, feltűnő tetoválás is. Ezen a ver-
senyen nincs fürdőruhás felvonulás, 
és nem kitétel a 175 centiméteres test-
magasság sem.

A döntőbe idén is tizennégy höl-
gyet választ majd be a zsűri azok kö-
zül, akik augusztus 20-áig jelentkez-
nek. Közülük kerülhet ki a királynő, 
aki kétszemélyes külföldi utazással 
lehet gazdagabb, és egy vadonatúj 
autót is díjmentesen használhat bel-
földön. 

2021. január 9-én, szombaton lesz a 
verseny döntője a törökbálinti műve-
lődési házban, gálaműsor keretében. 

Bővebb információ és jelentkezési 
lap: www.pestemegyeszepe.hu
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Az elmúlt években nyújtott támoga-
tás után most újabb lökést ad az ál-
lam a villanyautózásnak: 5 milliárdos 
keretből 2,5 milliós támogatás me-
het a maximum 11 millióba kerülő 
tisztán elektromos autókra. A taxik 
nagyobb támogatást kaphatnak, és 
bekerülnek a támogatási körbe a vil-
lanyrobogók is.

A korábbi kormányzati cél az volt, 
hogy 2020-ra 50 ezer villanyautó le-
gyen a magyar utakon, ám ez már 
akkor túl ambicíózusnak tűnt, mivel 
a villanyautók drágák, ráadásul a töl-
tőhálózat is csak az elmúlt években 
kezdett komolyabban bővülni.

2017-ben már csak 30 ezer villa-
nyautóval számolt a kormányzat, 
de jelenleg kevesebb mint 20 ezer 
zöld rendszámos autó fut az utakon, 
ezeknek pedig csak egy része tisztán 
elektromos, vannak köztük konnek-
torról tölthető hibridek is. A Magyar 

Gépjárműimportőrök Egyesületének 
adatai szerint az idén eddig 655 új 
tisztán elektromos autót adtak el a 
magyarországi kereskedők.

A villanyautókra a kormány 1,5 
millió forintos támogatást nyújtott 
eddig, idén februárban az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium 
publikálta a kormány klíma- és ter-
mészetvédelmi akciótervét, amely-
ből kiderült: „…az elektromos köz-
lekedés nem a gazdagok kiváltsága. 
Megreformáljuk az elektromobilitás 
ösztönzési rendszerét, megteremtjük 
annak lehetőségét, hogy a kis és ol-
csó autók nagyobb támogatást kap-
janak.”

A villanyautó-támogatásokat me-
nedzselő szervezet, az IFKA Köz-
hasznú Kft. közzétette az új tá-
mogatási rendszer feltételeit. A 
leglényegesebb elemek a követke-
zők: összesen 5 milliárd forintos ke-

retből támogatják a villanyautó-vá-
sárlásokat, az eddiginél magasabb 
összegben, a támogatási rendszer a 
korábbinál szélesebb kört érint.

• a 11 millió forintnál olcsóbb tisz-
tán elektromos autókhoz pályá-
zati úton 2,5 millió forint – vissza 
nem térítendő –támogatást ad az 
állam,

• a 11–15 millió forintba kerülő 
szintén tisztán elektromos autók-
ra 0,5 millió forintot kaphatnak 
az érintettek,

• az elektromos robogókra a cé-
gek és intézmények (nem ter-
mészetes személyek) kaphatnak 
100 ezer és 1 millió forint közötti 
támogatást a vételár 55 százalé-
káig,

• a taxiként használt villanyautókra 
árának maximum 55 százalékára 
kérhető támogatás, maximum 15 
millió forintos vételárig.

Ismét támogatják a villanyautók vásárlását

Vigyázat, aktivizálódnak 
a csalók!

A Magyar Nemzeti Bank arra figyelmeztet, hogy egyre 
több „pénzügyi guru” kínál „kockázatmentes”, gyors 
és magas hozamot vagy azonnali, munka nélküli pasz-
szív jövedelmet, kihasználva az embereknek a korona-
vírus-járvány miatt kialakult bizonytalan helyzetét.

2020 első negyedévében az MNB négy új piacfel-
ügyeleti eljárást indított. A jogosulatlan pénzügyi és 
befektetési szolgáltatók burjánzását az is jelzi, hogy öt 
természetes személyt is megbüntettek hasonló, jogosu-
latlan tevékenységek miatt.

Aktívabbakká válhatnak a piramisjátékok szervezői. 
„Az interneten megjelenő, egzotikus országokban be-
jegyzett jogosulatlan szolgáltatók által ajánlott extrém 
magas hozamok rövid távon, kockázat nélkül (pl. tőke- 
és hozamgaranciával) a mai piaci környezetben nem re-
álisak”– írja a közlemény. Annak sem szabad bedőlni, 
ha az illegális befektetési szolgáltatást oktatásnak álcáz-
zák. Ezek a szolgáltatók rendszerint addig fizetnek, amíg 
a piramisjátékba új emberek szállnak be. És mivel mű-
ködésük nem legális, így a nekik elutalt pénzeket sem-
milyen betétbiztosítás nem védi. Azaz, ha a piramisjáték 
bedől, a guru eltűnik, akkor a pénz is elvész.

A jegybank oldalán elérhető a legális piaci szolgálta-
tók listája. Befektetés előtt ezt érdemes átnézni.
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