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Falunap 2022

Két év kényszerszünet után, a ha-
gyományoknak megfelelően, június 
utolsó szombatján ismét megrendez-
zük a Pusztazámori Falunapot.

Délelőtt a már megszokott sportese-
mények, versenyek lesznek: foci, teke, 
sakk, főzőverseny, és idén először 
rendezünk csocsóbajnokságot.

A gyermekeknek szintén számos 
programmal szeretnénk kedveskedni. 
Készülünk ugrálóvárral, óriáscsúszdá-
val, arcfestéssel, csillámtetkóval, kéz-
műves foglalkozásokkal (karkötőkészí-
tés gyöngyből, repülő pálcikából stb.), 
ördöglakatokkal és egyéb logikai játé-
kokkal. A bátrabb gyermekek aszfalt-
rajzversenyre is nevezhetnek. Tizen-
egy órakor pedig Misi bohóc interaktív 
műsorát tekinthetik meg a gyerkőcök.

Természetesen gondoltunk a szóra-
kozni vágyó felnőttekre is, ők rodeó-

bikán, élőcsocsóval, illetve kalapá-
csos erőművel tudnak játszani.

Mivel ismét lehetőség nyílik bog-
rácsban főzni, így ebédre is szeretettel 
várjuk Önöket. Ebéd után hirdetjük ki 
a versenyek győzteseit, akiket egy-egy 
serleggel díjazunk.

Idén szeretnénk visszahozni egy 
egyszer már megrendezett versenyt, 
melyben kiderül, ki a falu legerősebb 
embere. A jelentkezőknek különfé-
le feladatokat kell végrehajtaniuk, a 
győztes elnyeri a „Pusztazámor leg-
erősebb embere 2022” címet.

Terveink szerint 16.45-kor kezdőd-
nek a színpadi programok. Elsőként a 
számos vb- és Eb-kvalifikált Glamour 
Aussies fog táncolni kutyáival. Őt az 
X-Faktorból ismert Peter Srámek kö-
veti. Ezután – elsősorban – az időseb-
beknek Solymos Tóni fog énekelni, 

majd a 2011-es X-Faktor győztesének, 
Kocsis Tibinek a dalai csendülnek fel. 
Végül a Kredenc együttes mulatós 
dalai zárják a délutáni programot.

Este 8 órakor idén először tombolát 
sorsolunk. Itt – a szervezők által biz-
tosított – értékes nyeremények mellett 
szívesen várjuk helyi vállalkozások fel-
ajánlásait is, hogy minél több ajándékot 
sorsolhassunk ki. A tombolajegyeket 17 
órakor kezdjük árusítani a helyszínen.

Este kilenc körül kezdődik az utcabál. 
A szinte már hagyománynak mondható 
tűzijáték természetesen idén sem ma-
radhat el, majd egy órával később tűz-
zsonglőrök lépnek a színpadra.

A Pusztazámor Községi Önkor-
mányzatnak köszönhetően minden 
program ingyenes.

Egész napos büfé lesz a helyszín-
re települő Miska Presszó jóvoltából, 
valamint lehet majd fogyasztani hot 
dogot, hamburgert, sült kolbászt, ke-
nyérlepényt, vattacukrot és még kür-
tőskalácsot is.

Egyéb információ: Garainé Ordas 
Dóra 06/30-905-0791, ordasdora@
gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők

Ideje: 2022. június 25-én, reggel 9 órai kezdettel a Ko-
roda-kertben 

Nevezés előzetesen telefonon (Csuta Albert: 30-444-
6178), és a helyszínen a verseny napján, ½ 9-kor

Nevezési díj nincs
Díjazás: a dobogósok éremdíjazásban részesülnek 5 

korosztályban, külön a lányok és a fiúk

Korosztályok és távok:

– ovis futás (kb 300 méter)
– alsós (kb. 2 km)

– felsős (kb. 2 km)
– 14–40 éves korig (felnőtt) (kb. 2 km)
– 40 év felett senior (kb. 2 km)
A 2 km-es táv teljesíthető futva, sétálva, babakocsival.

Különdíj:

Az abszolút győztesek (férfi és női) jutalma 1-1 kupa, a 
legtöbb teljesítőt felvonultató osztály-, utca- vagy egyéb 
közösség, összeverbuválódott csapat pedig egy tortát 
kap (nevezéskor meg kell adni a csapatnevet).

Indulás: mindenkinek saját felelősségére.

Falunapi futás és séta
Közös testmozgás az egészségért
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Felhívás
Pusztazámor Községi Önkormányzat felvételt hirdet 

KÖZTERÜLET-TAKARÍTÓ 
munkakör ellátására, azonnali munkakezdéssel!

Feladatok

• szórt hulladék összeszedése
• közterületen lévő szemetesek ürítése
• vízelvezető árkok takarítása
• járdák seprése
• járdák hóeltakarítása, síkosságmentesítése

Elvárások

• megbízhatóság
• önállóság
• jó fizikum, terhelhetőség

Munkajogviszony, bérezés:

A közterületi takarítóval a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat munkaszerződést köt három hónap próbaidő ki-
kötésével. Bérezés a Munka törvénykönyve alapján, meg-
egyezés szerint.

A jelentkezéseket a titkarsag@pusztazamor.hu e-mail-
címre, vagy személyesen a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzaton, ügyfélfogadási időben várjuk. A meghirdetett 
munkakörre nyugdíjasok is jelentkezheznek.

Munkavégzés helye:

Pusztazámor közigazgatási területe (bel- és külterület egy-
aránt)

Tájékoztatás határszemléről Mobilizált 
kormányablakbusz

A Pest Megyei Kormányhivatal Föld-
hivatali Főosztálya körlevélben ér-
tesítette a környező településeket a 
2022. évi határszemléről. Felhívja 
minden földhasználó – bejegyzés hi-
ányában haszonélvező, tulajdonos – 
figyelmét, hogy köteles a termőföld-
jét megművelni, illetve gyommentes 
állapotban tartani.

A 2022. évi határszemle alkalmá-
val 2022. május 23-tól 2022. október 
7-éig a törökbálinti, százhalombattai, 
pusztazámori, tárnoki, sóskúti, érdi 
külterületi és zártkerti termőföldek el-
lenőrzését  végzi a földhivatal.

Tájékoztatásuk szerint a határszem-
lén az alábbiak kerülnek ellenőrzésre:

• a természetbeni állapot és az 
ingatlan-nyilvántartásban szerep-
lő adatok egyezősége (művelési ág 
megváltoztatása, illetve bejegyzésé-
nek elmulasztása);

• az ingatlan tulajdoni lapján nyil-
vántartott művelési ágnak megfelelő 
hasznosítás;

• a termelés folytatása nélkül, a 
talajvédelmi előírások betartása mel-
lett, a gyomnövények megtelepedé-
sének és terjedésének megakadályo-
zása;

• az előírt hasznosítási kötelezett-
ség betartása;

• az időleges más célú hasznosítás 
megszüntetése;

• az időleges más célú hasznosítási 
engedély lejárta után, az eredeti álla-
potba történő helyreállítás;

• a más célú hasznosítás megkez-
désének előzetes bejelentése;

• a földminősítési mintaterek;
• az engedély nélküli más célú 

hasznosítás, illetve ezt követően az 
eredeti állapotba történő helyreállítás 
megtörténte;

• az újrahasznosítást igénylő terü-
letek.

A fent felsorolt esetekben megál-
lapított mulasztás esetén a földhiva-
tali osztály hivatalból eljárást folytat 
le, majd a döntés során a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény 24. §-ában felsoroltak szerint 
– mulasztás esetén – földvédelmi bír-
ságot szab ki.

Kérjük az ingatlanok földhasználóit, 
tulajdonosait, haszonélvezőit, hogy 
a külterületen a termőföldeken, vala-
mint belterületen a mező- és erdőgaz-
dasági művelés alatt álló ingatlanokon 
a fent részletezett hasznosítási kötele-
zettségüknek és egyéb bejelentési kö-
telezettségüknek tegyenek eleget.

Pusztazámor Községi 
Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy kormányablakbusz érkezik 
Pusztazámorra, a Községháza ud-
varára az alábbi időpontokban:

2022. június 28-án (kedd) 09:00 
– 15:00 óra között

2022. július 26-án (kedd) 09:00 – 
15:00 óra között

2022. augusztus 23-án (kedd) 
09:00 – 15:00 óra között

A Mobilizált Kormányablak Ügy-
félszolgálat lehetőséget biztosít 
egy adott napon, helyben a kor-
mányablakokban is elérhető ügyek 
intézésére. Benyújthatják kérelmei-
ket hatósági ügyekben, illetve tájé-
koztatást kaphatnak az eljárás me-
netéről. Többek között:

• személyazonosító igazolvány-
nyal,

• lakcímkártyával,
• útlevéllel,
• vezetői engedéllyel kapcsola-

tos ügyintézésre,
• ügyfélkapu-regisztrációra is le-

hetőségük van.
Pusztazámor Községi 

Önkormányzat
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Változik a szelektív hulladékok begyűjtése 
Pusztazámoron

Felhívás Községi Ösztöndíj igénylésére

A Budapesti Közművek NZrt. kere-
tében önálló szakmai tevékenységet 
folytató FKF Hulladékgazdálkodási 
Divízió tájékoztatja a pusztazámori 
lakosságot, hogy a hatékonyabb és 
tervezhetőbb munkavégzés érdeké-
ben átszervezték az agglomeráci-
ós hulladékgyűjtő járataikat. Ennek 
eredményeként júniustól kezdődően 
Pusztazámoron a korábbi havi egy 
alkalom helyett négyheti ürítési gya-
korisággal gyűjtik be a szelektív hul-
ladékot. Ez nem csak a járatszerve-
zés szempontjából előnyös, hanem a 
lakosság számára is kiszámíthatóbbá 
teszi a szállítást, hiszen június 29-
étől fixen négyhetente szerdán fog-
ják elszállítani a szelektív hulladékot 
a háztartásoktól. Az új időpontokat 
már közzétették a Társaság hon-

lapján található hulladéknaptárban 
is, amely a https://www.fkf.hu/agg-
lomeracio-ugyfelszolgalat/pusztaza-
mor címen érhető el.

A változás további pozitív hozadé-
ka a lakosság számára az is, hogy így 
a korábbi évekhez képest plusz egy 
ürítési napra kerül sor a jövő évtől 
kezdve.

Az ürítési gyakoriságon kívül az 
átszervezés érinti a hulladékszállítás 
módját is: júniustól ugyanaz a jármű 
fogja elszállítani a papír és a kevert 
csomagolási (műanyag, fém- és ita-
loskarton) hulladékokat, amelyeket a 
begyűjtést követően partnereik több 
anyagcsoport szerint válogatnak, 
majd feldolgoznak.

Az FKF kéri a lakosságot, hogy a 
változásoktól függetlenül a szelektív 

hulladékokat az eddig megszokott 
rend szerint – a kevert csomago-
lóanyag (műanyag, fém- és italos-
karton) hulladékot átlátszó, lezárt 
zsákban; míg a papír és karton cso-
magolási hulladékot hajtogatott, kö-
tegelt formában – helyezzék ki az 
ingatlanjuk elé az elszállítási napon, 
legkésőbb reggel 6 óráig.

A változásokról ügyfeleiket posta-
ládába elhelyezett tájékoztató útján 
is értesíteni fogja a Társaság.

Az FKF bízik benne, hogy ezen 
változások a hatékonyabb munka-
végzést és a pusztazámori lakosok 
megelégedését fogják szolgálni.

Budapesti Közművek 
Nonprofit Zrt.

FKF Hulladékgazdálkodási Divízió

Tisztelt Szülők!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, 
hogy aki a 2021/2022. tanévben 
tanulmányi vagy ugyanebben a tan-
évben iskolai versenyen elért ered-
mény alapján igényel ösztöndíjat, 
az 

2022. augusztus 31-éig teheti 
meg.

Részletes információk rendeletünk-
ben a www.pusztazamor.hu webol-
dalon, a Képviselő-testület menü-
pontban, a Rendeletek fülnél.

Kérjük, figyeljenek a határidő be-
tartására, mert az önkormányzat az 
augusztus 31-e után beérkező kérel-
meket nem teljesítheti!

Önkormányzat

Új miserend

Tájékoztatom a híveket és a lakos-
ságot, hogy július 10-étől, vasár-
naptól új miserend lesz érvény-
ben, ami a következő:

Pusztazámor 8:00 óra
Tárnok 9:30 óra
Sóskút 11:00 óra
Tárnokliget 17:00 óra

Lénárd atya
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Képviselő-testületi határozatok

Kivonat a 2022-es évben hozott határoza-
tokból.

4/2022. (I. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az idei évben a köz-
ség kulturális, sport- és hasonló jellegű 
rendezvényeinek megszervezéséhez és 
lebonyolításához 6 000 000 Ft-os keret-
összeget különít el. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi 
költségvetésbe tervezze be ezt az össze-
get. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az egyes rendezvények megvalósítása ér-
dekében ennek a keretnek a terhére már 
a költségvetés jóváhagyása és kihirdetése 
előtt kötelezettséget vállaljon.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

6/2022. (II. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
benyújtja pályázatát a 2022. évi víz- és 
csatornaszolgáltatás költségeinek támo-
gatására. Felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/2022. (II. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a hatályos jogszabá-
lyokat figyelembe véve a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. (2) 
bekezdés b) pontja alapján 

1.) A Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvodába a 2022/2023. nevelési évre tör-
ténő beiratkozás időpontját és módját az 
alábbiakban állapítja meg: 

2022. április 26–27. 8.00–16.00 óra között.
A beiratkozás helyszíne: Pusztazámori 

Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27.)

A beiratkozás idejét és helyét a határ-
időt megelőzően legalább 30 nappal ko-
rábban a fenntartó a helyben szokásos 
módon, az önkormányzat és az óvoda 
honlapján, valamint kifüggesztett hirdet-
ményen teszi közzé.

Határidő: 2022. április 27. 
Felelős: polgármester, jegyző, 

óvodavezető
2.) Az óvodában a 2021/2022. nevelési 

év nyári zárva tartásának idejét az alábbi-
ak szerint határozza meg:

A zárva tartási idő: 2022. július 11.–
2022. augusztus 5.

Nevelés nélküli munkanap: 2022. au-
gusztus 8. (hétfő)

Nyitás: 2022. augusztus 9. (kedd)
Az óvoda nyári zárvatartási időpontja-

iról, a nyitási időpontjának meghatározá-
sáról a helyben szokásos módon tájékoz-
tatni kell a szülőket. 

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: óvodavezető

10/2022. (II. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a melléklet szerint jó-
váhagyja az önkormányzat 2022. évi köz-
beszerzési tervét.   

Melléklet a 10/2022. (II. 21.) sz. képvise-
lő-testületi határozathoz

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
2022. évi közbeszerzési terve

Tervezett közbeszerzés: 
Megnevezése: szennyvíztisztító felújítá-

sa és bővítése 
Becsült költsége: nettó 150 000 000 Ft
Eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérő 

vagy meghaladó értékű, nyílt eljárás
A pénzügyi forrás rendelkezésre állása:
A pénzügyi forrás rendelkezésre áll.
A közbeszerzés indításának 
tervezett időpontja: 2022. I. félév 
Az egyes közbeszerzési eljárásokat 
lebonyolító szervezet
a) helyi szervezet: Sóskúti Közös Önkor-

mányzati Hivatal
b) külső szakértő: Érd és Térsége Vízi-

közmű Kft. 

14/2022. (II. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lóth 
és Társai Kft-től (székhelye: 8071 Ma-
gyaralmás, Ady Endre u. 15., adószám: 
23386309-2-07) megrendeli a Pusztazá-
mor 172/2 hrsz. alatti ingatlan Koroda-kert 
néven közisert részén lévő felújított ját-
szótér sármentesítését a cég által benyúj-
tott és elfogadott árajánlatban részletezett 
műszaki tartalom szerint, az abban meg-

jelölt összesen bruttó 1 047 369 Ft áron.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

16/2022. (IV. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az önkormányzat nevé-
ben tegyen feljelentést az illetékes rendőr-
kapitányságnál ismeretlen tettes(ek) ellen 
a Pusztazámor, külterület 095/6 hrsz-ú 
földrészleten hosszabb ideje lerakott és 
tárolt hulladék ügyében, a Büntető Tör-
vénykönyv vonatkozó tényállásaiba ütkö-
ző cselekmények elkövetésének alapos 
gyanúja miatt. 

18/2022. (IV. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bakon-
di Balázs egyéni vállalkozótól megrendeli 
Pusztazámor bemutatása és népszerűsíté-
se céljából promóciós kisfilm elkészítését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a további szükséges intézke-
dések megtételére, ideértve a megbízási 
szerződés megkötését is.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

19/2022. (IV. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
polgármester részére 500 000 Ft-os költ-
ségkeretet határoz meg a Zámor-patak 
eliszapolódott szakasza megtisztításával 
kapcsolatos szakértői megbízásokra. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
 jegyző sk.  polgármester sk.

Rendelet az önkormányzat 2021. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról 

A rendelet mellékleteivel, táblázataival 
együtt megtalálható az önkormányzat 
honlapján a rendeletek között.

Határozatok, rendeletek
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Pusztazámor Községi Önkormányzat 
2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendele-
te az önkormányzat 2021. évi gazdálko-

dásának zárszámadásáról

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkörben eljárva az önkormány-
zat 2021. évi gazdálkodásának zárszáma-
dásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormány-
zatra, valamint a költségvetési szervére.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szerve a 
Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda, 
amely külön címet alkot.    

2.  Az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének főösszege

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségve-
tése teljesítésének kiadási  

főösszegét 405.325.224 Ft-ban, azaz 
négyszázötmillió-háromszázhuszonöt-
ezer-kétszázhuszonnégy forintban állapít-
ja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költség-
vetése teljesítésének bevételi

főösszegét 405.325.224 Ft-ban, azaz 
négyszázötmillió-háromszázhuszonöt-
ezer-kétszázhuszonnégy forintban állapít-
ja meg.

II. Fejezet
A 2021. évi költségvetés teljesítésének 

részletezése
1. Költségvetési bevételek és a kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevé-
teleinek és kiadásainak egységes táblázat-
ban kimutatott részletezését, összevont 
mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített kötelező 
feladatainak mérlegét a 3. sz. táblázat sze-
rint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 
5. sz. táblázat szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, 
fenntartási és finanszírozási kiadásainak 
összege

összesen 268.996.317 Ft, azaz kétszáz-
hatvannyolcmillió-kilencszázkilencven-

hatezer-háromszáztizenhét forint, ebből:
a) személyi jellegű 

kiadás 34.373.163 Ft
b) munkaadókat terhelő 

járulék 3.189.982 Ft
c) dologi kiadások 105.354.565 Ft
d) ellátottak pénzbeli 

juttatásai 4.136.135 Ft
e) egyéb működési célú 

kiadások 43.763.337 Ft
f) elvonások és 

befizetések 4.093.090 Ft
h) finanszírozási 

kiadások 74.086.045 Ft

(2) Az önkormányzat működési célú be-
vételei és kiadásai előirányzatainak telje-
sítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 
az 7. sz. melléklet tartalmazza. 

6. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási költ-
ségvetés kiadásai 44.201.042 Ft, azaz 
negyvennégymillió-kétszázegyezer-negy-
venkét forint, ebből:

a) beruházás 
(felhalmozás)    6.158.435 Ft

b) felújítás 36.273.941 Ft
c) finanszírozási kiadás 1.268.666 Ft
d) egyéb felhalmozási 

kiadás      500.000 Ft
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú 

bevételi és kiadási előirányzatai teljesíté-
sét tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 
8. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve, 
a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda 
teljesített működési, fenntartási kiadásai-
nak összege összesen 77.494.270 Ft, azaz 
hetvenhétmillió-négyszázkilencvennégy-
ezer-kétszázhetven forint, ebből:

a) személyi jellegű 
kiadás 55.280.562 Ft

b) munkaadókat terhelő 
járulék 8.494.583 Ft

c) dologi kiadások 13.719.125 Ft
(2) A Pusztazámori Napköziotthonos 

Óvoda felhalmozási költségvetés kiadása-
inak összege 1.268.666 Ft, azaz egymil-
lió-kétszázhatvannyolcezer-hatszázhat-
vanhat forint.

(3) Az óvoda működési és felhalmozási 
célú bevételi és kiadási előirányzatok tel-
jesítését tájékoztató jelleggel mérlegsze-
rűen a 9. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálko-
dása során fennmaradó maradványát a 

Magyar Államkincstár felé készített költ-
ségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja 
szerint 92.127.865 Ft-ban, azaz kilenc-
venkétmillió-százhuszonhétezer-nyolc-
százhatvanöt forintban hagyja jóvá, mely 
teljes egészében szabad maradvány.     

(2) Az óvoda 2021. évi gazdálkodása 
során fennmaradó maradványát a Ma-
gyar Államkincstár felé készített költség-
vetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 
1.461.698 Ft-ban, azaz egymillió-négy-
százhatvanegyezer-hatszázkilencveny-
nyolc forintban hagyja jóvá, amely teljes 
egészében szabad maradvány.  

9. §

Az önkormányzat zárszámadásának rész-
letezését tájékoztató jelleggel a 10–15. 
táblázatok tartalmazzák.

10. §

Az önkormányzat és az óvoda zárszáma-
dásának pénzügyi mérlegét a 16. táblázat 
tartalmazza. A maradvány-kimutatás le-
vezetését a 17. táblázat tartalmazza.

2.  A költségvetési létszámkeret, a pénz-
maradvány és egyéb rendelkezések

11. §

(1) Az önkormányzat átlagos létszámkere-
tét, a 7. sz. táblázatba rögzítettek szerint 
összesen 6 főben állapítja meg, melyben 
a közfoglalkoztatottak létszáma is benne 
van. 

(2) Az óvoda átlagos létszámkeretét a 9. 
sz. táblázatban rögzítettek szerint össze-
sen 12 főben állapítja meg.

12. §

Az önkormányzatnak és intézményeinek 
2021-ben adósságállománya nem volt és 
az év során adósságot keletkeztető ügyle-
te sem volt.  

3. Záró rendelkezések
13. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép ha-
tályba.

 Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
 jegyző sk.  polgármester sk.

A rendeletet a képviselő-testület 2022. 
április 23-án fogadta el, kihirdetve 2022. 
május 30-án lett. 
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Az ékszerdoboz gyöngyszemei

Szentendrét gyakran említik a Duna-
kanyar ékszerdobozaként. A városka 
földrajzi adottságai, történelmi és 
kulturális öröksége alapján méltán 
érdemelte ki ezt az elnevezést. Sós-
kútról nem szükséges Szentendrére 
utaznunk ahhoz, hogy megcsodál-
hassunk egy újabb „ékszerdoboz” 
települést, mert itt található a köz-
vetlen szomszédságunkban Puszta-
zámor. Szép tájban itt sincs hiány, és 
történelmi nevezetességeket is látha-
tunk a faluban. 

Szembetűnő az a változás és fejlődés, 
amely az ezredforduló óta történt Zá-
moron! Új óvoda–iskola és egészség-
ház épült, rendezett utcák, tájékoz-
tató térképek és feliratok, virágokkal 
díszített, szemet-lelket gyönyörködte-
tő parkok üde látványa fogadja a köz-
ségbe látogatókat. Zámorhoz rokoni 
és baráti kapcsolatok kötik a sóskútia-
kat, és többen itt találtak munkalehe-
tőséget, megélhetést is.

A Sóskúti Szlovák Önkormányzat 
klubjának tagjai egy szép tavaszi nap 
kora délutánján felkerekedtek – töb-
ben gyalogosan kirándulva a mező-
kön keresztül, mások közlekedési 
eszközökkel –, hogy megtekintsék 
Pusztazámort és gyöngyszemeit. 

Első állomásunk a Barcza-kastély 
volt, ahol Kajcsovics Olivér fogadta az 
érdeklődőket. Az épület és a csodála-
tos park kedves emlékeket idézett fel 
a látogatókban. Van, aki emlékezett 
arra, hogy egykoron ide járt ministrál-
ni, amikor templomként is használták 
a kastélyt. Télen kályhával fűtöttek, jó 
meleg volt a szertartások idején, el-
térően más templomoktól, ahol nem 
volt fűtés. A kastélyban működő is-
kolába 40-50 évvel ezelőtt Sóskútról 
tanítani járó pedagógusoknak az egy-
kori tantermek, tanítványok és a taní-
tási órák történései jutottak eszükbe. 
Természetesen nem merültek feledés-
be a parkba szervezett rendezvények 

emlékei sem. Nagy érdeklődéssel te-
kintettük meg a helyiségekben elhe-
lyezett régiségeket, bútorokat és hasz-
nálati tárgyakat. Igazán méltó helyre 
kerültek! Itt csatlakozott csoportunk-
hoz Pátrovics Benedek polgármester 
úr és dr. Fekete Zsuzsanna is, akik 
megtiszteltek minket avval, hogy ve-
lünk tartottak a kirándulásunkon. 

A Remeteségnél sok érdekes, szá-
munkra új információt tudtunk meg a 
község történelméről dr. Fekete Zsu-
zsannától és a polgármester úrtól. A 
régészeti leletek tanúsága szerint már 
5000 évvel ezelőtt éltek itt emberek. 
A falutól délre húzódó egykori római 
hadiút mentén két gazdag római pol-
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gár sírját tárták fel, melyeket a Nem-
zeti Múzeumban őriznek. A Pusz-
tazámori Regionális Hulladékkezelő 
Központ építését megelőzően a volt 
Barcza-tanya területén gazdag lele-
tanyagú avarkori sírokat tártak fel, a 
leletanyag a szentendrei Ferenczy 
Múzeumhoz került. Kálti Márk Képes 
Krónikája szerint itt járhatott Szent Ist-
ván utódja, Orseoló Péter király, a ta-
tárjárást követő országjárása során IV. 
Béla töltött a kolostorban néhány na-
pot. Nem mindennapi találkozás volt 
ez a Remeteségnél a mintegy 1000 év 
előtti múlttal! 

Kmoskó Mihály síremlékénél meg-
ismerhettük az életútját is. Itt tudtuk 
meg, hogy nagy tudású, nagyszerű 
ember volt az 1920-as években Pusz-
tazámoron szolgáló pap és akadémi-
kus. A remetetemplom felső szintjén 
lévő helytörténeti kiállítás újabb érde-
kességekkel szolgált számunkra. An-
nak a levélnek a tartalmába nyertünk 
betekintést, amelyet a község lakói ír-
tak egykoron püspöküknek. Megható 
és tiszteletre méltó az a cselekedet, 

ahogyan kiálltak szeretett lelkipászto-
ruk mellett, kérve a püspök urat, hogy 
ne vigye el tőlük Kmoskó Mihály atyát 
más helyre, hagyja továbbra is Puszta-
zámoron szolgálni!

Széchenyi István írta: „Ha tudni 
akarod, hogy egy nemzet mennyire 
becsüli a múltját, nézd meg temetőit.” 
A pusztazámori temetőben az ősök 
sírköveiből emelt emlékkert arról ta-
núskodik, ebben a községben becsü-
lik a múltat, tisztelik az ősök emlékét. 

A Remeteség melletti Kálvária-domb 
stációinak egyedülálló tűzzománc ké-
pei megtekintésével újabb gyöngysze-
meket találtunk az ékszerdobozban. 
A múlt és jelen összekapcsolódásának 
szép példája a zámori kisiskolások ál-
tal megrajzolt Jézus Krisztus-i szenve-
déstörténet művészi formába öntése. 

Kmoskó Mihály egykori lakóházá-
nál elhelyezett emléktábla mondatai 
számunkra arról tanúskodnak, hogy 
az értékes civil kezdeményezéseket 
az önkormányzat felkarolja és támo-
gatóan együttműködik a megvalósí-
tásban. Ismét egy gyöngyszem! 

A Koroda-kertben újabb ámulatba 
estünk a szépen gondozott, hangu-
latos, példaértékű szabadtéri közös-
ségi tér és a korszerű játszótér láttán. 
Megint gyöngyszemet találtunk! 

A kirándulás zárásaként Pátrovics Be-
nedek polgármester úr a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat nevében meg-
vendégelte a társaságot a Miska presz-
szóban, ahol nem maradhatott el egy 
vidám szlovák nóta eléneklése sem. 

A Sóskúti Szlovák Önkormányzat 
klubjának tagjai hálásan köszönik a 
szíves vendéglátást, az emlékezetes 
és értékes együtt töltött órákat! 

Mráz Gabriella

Szomszédok Zámoron

2022. április 25-én a Sóskúti Szlo-
vák Önkormányzat klubjának tagjai 
kirándulást tettek a szomszédságban 
fekvő falunkban. A két község közös 
történelmi gyökerei, hagyományai 
és családi kapcsolatai szorosan ösz-
szekötik mindkét település lakóit. A 
kirándulásról szóló részletes beszá-
molót, melyet Mráz Gabriella vetett 
papírra, mellékelten közreadjuk.

Kiegészítésképpen érdemes fel-
hívni a figyelmet arra, hogy Kmoskó 
Mihály, Pusztazámor első katolikus 
papja, egyetemi tanár, akadémikus 
a felvidéki Illaván született. Félig 
szlovák származását vállalta. A tu-
dós pap 12 nyelven publikált. Az 
ószövetségi szentírástudomány és 
a keleti nyelvek (héber, arámi, szír, 
arab, török) nemzetközi hírű profesz-
szoraként tanított. Piliscsabán a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Hit-
tudományi Kara mellszobrot állított 
tiszteletére. 2017-ben Ormos István 

arabista és sémi filológus professzor 
Egy életút állomásai címmel könyvet 
írt munkásságáról.

Ezért is kezdeményezte Páli Anna 
emléktábla állítását lakóházán. Pan-
ni néni most meglepetést is készített 
a vendégeink számára. Az emlék-
tábla alatt egy több mint 100 éves 
korsót helyezett el virágokkal és egy 
üzenettel, miszerint: „A békéscsabai 
tót nagyanyám (Laurinyecz Ilona) tu-
lajdona volt a csabai tót fazekasmes-
ter munkája.”

Egyébként községünk egyik ut-
caneve őrzi Kmoskó Mihály emlékét.

Örülök, hogy Sóskút szlovák klub-
jának lelkes tagjai felkeresték falun-
kat és megismerkedhettek annak 
látnivalóival. Mráz Gabriellának kö-
szönöm a Remeteség vendégköny-
vébe írt kedves méltatást.

Szívesen várunk továbbra is min-
denkit, aki Pusztazámor történelme, 
nevezetességei iránt érdeklődik. 

F. Zs.
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3 falu, 2 keréken

Május 21-én, immáron 17. alkalom-
mal került sor a 3 falu, 2 keréken 
elnevezésű, Pusztazámor–Tárnok–
Sóskút útvonalon haladó kerékpár-
túrára. A házigazda idén Zámor volt. 

Reggel az időjárás nagyon ránk ijesz-
tett, fél 9-kor még ömlött az eső. Sze-
rencsére az égiek csak meghallgatták 
kérésünket, és 9 óra magasságában 
kitisztult az ég, végül a nap is kisü-
tött. A sóskúti bringások ekkor tudtak 
elindulni. Miután bevártuk őket, kis 
csúszással kezdetét vette a biciklitúra. 
Tárnokon pár perces pihenőt tartot-
tak, majd haladtak tovább a kereke-
zők Sóskútra, azután vissza Zámorra. 

Itt hot doggal, ásványvízzel, kávéval 
vártuk a résztvevőket.

Sajnos az időjárás sokakat otthon 
tartott, a végső statisztika szerint 68 fő 
regisztrált Sóskúton, 40 fő Zámoron 
és 101 fő Tárnokon. 

Visszaérve Zámorra díjaztuk a leg-
idősebb, illetve a legfiatalabb részt-
vevőt. Mindketten tárnoki lakosok. 
A legkorosabb kerekező Hujber Imre 
volt, aki a 75 évét meghazudtolva te-
kerte le a távot. A legifjabb regisztrált 
részvevőnek Nogula Emma bizonyult.

S z e r e t n é n k 
k ö s z ö n e t e t 
mondani mind-
azoknak, akik 
s e g í t e t t e k , 

hogy ez a túra ilyen 
jól sikerülhessen. 
Köszönet a tárnoki 
rendőrőrs rendőrei-
nek és a sóskúti, vala-
mint érdi polgárőrök-
nek, akik a felvezetést 

biztosították, továbbá a pusztazámori 
nyugdíjasklubnak, melynek tagjai az 
étel elkészítésében segédkeztek. 

Végezetül, a rendezvény szervezői 
voltak: Sóskút 2000 Társaság, Tárnoki 
Közösségi Színtér, Tárnok Nagyközség 
Önkormányzata, Pusztazámor Ön-
kormányzata.

Jövőre újra és – reményeink szerint 
– még többen találkozunk!

Garainé Ordas Dóra
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Gyermeknap Zámoron

Ha azt mondjuk, május utolsó vasár-
napja, akkor mindenki rögtön tudja, 
hogy a gyermeknapról beszélünk. Év-
tizedek óta ekkor ünnepeljük a lurkó-
kat Magyarországon.

Zámoron május 28-án tartottuk a 
gyermeknapi rendezvényt. A gyerekek 
játszhattak a Manófalvi kalandvár elne-
vezésű ügyességi játékrendszerben, ez 
idő alatt megnézhették a Mesélő Bőrönd 
Társulat meseelőadását a színpadon.  
Nagy népszerűségnek örvendett az 
arcfestés és a csillámtetkó is. Időközben 
megérkeztek a rend őrei is, akik felaján-
lották a gyerekeknek, hogy felülhetnek 
egy igazi rendőrmotorra. Végül meghív-
tuk a gyerekeket és a szüleiket egy hot 
dogra, de a legnagyobb sikere talán az 
utána kapott fagyinak volt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
pusztazámori Naplemente Nyugdíjas 
Klubra ezúttal is számíthattunk, amit 
ezúton is nagyon köszönünk.

Reméljük, hogy minden gyermek 
jól érezte magát ezen szombat déle-
lőttön.

Garainé Ordas Dóra
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Az 1972. évi Aranybulla-blokk 

Az Aranybulla kihirdetésének 750. 
évfordulójára a Magyar Posta bé-
lyegblokkot bocsátott ki, egy bélyeg-
gel. A bélyegképet és a blokk díszíté-
sét Légrády Sándor tervezte, és 1972. 
augusztus 20-án hozták forgalomba. 
A kibocsátás napján azonos módon 
árusították, mint a korábbi alkalmi ki-
adásokat. Árusításukat a posta 1973. 
január 31-ével megszüntette.

A bélyegkép az Aranybulla kihir-
detését ábrázolja II. András király 
jelenlétében. Jobb oldalon az Arany-
bulla pecsétjének két oldala látható 
szalagdíszítéssel, 1222 „ARANYBUL-
LA” felirattal. A felső aranysávon AZ 
„ARANYBULLA” KIHIRDETÉSÉNEK 
750. ÉVFORDULÓJÁRA 1972, az alsó 
fekete, arannyal szegett sávon az ér-
tékjelzés és a MAGYAR POSTA felirat 
olvasható a bélyeg fehér színében. 
A bélyegképet széles szegély övezi, 
amely az Aranybulla szövegtöredékét 
ábrázolja, jobb oldalán széles, stilizált 
bőrsávval. A bélyegkép fekvő téglalap 
alakú, bal és jobb oldalán a fogaza-
tig terjed. Legnagyobb magassága 45 
mm. A blokk azonos alakú és állású, 
négy oldalán vágott, mérete 136×90 
mm. Nyomták az Állami Nyomdá-
ban több színű raszteres (rács) mély-
nyomással. Egy bélyeget tartalmazó 
blokkban került forgalomba. Készült 
0,009 mm vastag, fehér, vízjel nélküli 
fluoreszkáló, előre enyvezett bélyeg-
nyomó papíron.

Az Aranybulla történetéről

Az Aranybulla arany függőpecsét, 
amellyel a középkorban egyes fontos 
okmányokat hitelesítettek. Magyaror-
szág történetében az Aranybulla el-
nevezés az 1222-ben II. András király 
(1205–1235) által kiadott kiváltságle-
vélhez kapcsolódott a köztudatban. 

Az Aranybullát a királytól függő 
szabad birtokosok (a későbbi köz-
nemesség zömét alkotó szerviensek) 
kényszerítették ki, akik a feudális 
anar chia erősödésekor joggal tartot-
tak attól, hogy a hatalmas nagyurak 

függőségébe kerülnek. A szerviensek 
ezért 1222-ben arra használták fel a 
lesüllyedt szabad tömegek elégedet-
lenségét, a különböző főúri csoportok 
egymás közötti ellentéteit és a királyi 
hatalom fokozódó gyöngeségét, hogy 
maguknak előjogokat és kiváltságokat 
biztosítsanak. 

A főurak – és főként az idegen szár-
mazásúak – elhatalmasodása ellen 
irányultak az Aranybullának azon 
pontjai, amelyek szerint a király nem 
adományozhat el egész megyéket, 
idegenek nem viselhetnek országos 
tisztséget, és különleges hozzájárulás 
nélkül birtokadományt sem kaphat-
nak. Ugyanakkor az Aranybulla intéz-
ményesítette a nemesi kiváltságokat, 
amennyiben leszögezte adómentes-
ségüket és különleges helyzetüket a 
bíráskodás, valamint a birtokkal való 
rendelkezés szempontjából. A köz-
ponti hatalom gyöngülése jutott kife-
jezésre többek között az Aranybulla 
azon rendelkezésében is, amely sze-
rint a nemesek csak az ország határa-
in belül kötelesek hadat viselni. 

Az Aranybullában a feudális kivált-
ságok szentesítése mellett kifejezést 
nyertek a lakosság szélesebb tömege-
inek egyes – a szerviens réteg törekvé-
seivel részint egybeeső – kívánságai is: 
az Aranybulla elrendelte, hogy a király 
évenként csak egyszer verethessen 
pénzt (a pénzrontás korlátozása), meg-

tiltotta, hogy az egyház a tizedet pénz-
ben szedje, és hogy az urak utazásaik 
során megsarcolják a szegényeket. 

  Az Aranybulla utolsó pontjának ki-
mondását különösen a nagyurak szor-
galmazták, mely szerint, ha az uralko-
dó, illetve utódai nem tartanák be az 
Aranybulla rendelkezéseit, a nemesek 
ellentmondhatnak és ellenállhatnak 
neki (ellenállási jog). 

Az Aranybullát a következő évti-
zedekben többször megerősítették, 
ugyanakkor azonban módosították is. 
Így már 1231-ben kimaradtak a széle-
sebb rétegek érdekeit szolgáló összes 
rendelkezések. Egy év múlva a beregi 
egyezmény az Aranybulla kikötése-
ivel szemben biztosította az egyház 
gazdasági és politikai befolyását. 

  Az ellenállási záradékot, amelyre 
a központi hatalommal szemben ké-
sőbb gyakorta hivatkoztak a főurak 
és a köznemesség is, az 1687. évi or-
szággyűlés törölte el.

Összeállította: Surányi Barnabás 
Felhasznált irodalom:

A magyar bélyegek monográfiája VII. 
kötet. Közlekedési Dokumentációs 

Vállalat, 1981, 394. oldal.
Új Magyar Lexikon 1. kötet (A–C). Aka-

démiai Kiadó, 1959,144–145. oldal.
Magyar Posta- és Illetékbélyeg Kataló-

gus 2012–2013. Philatelia Hungarica 
Kft., 191. oldal.                                                                        

800 éves az Aranybulla (1222–2022) 
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Gábor több alkalommal evezte már 
át az Atlanti-óceánt, szelte át gyalo-
gosan Grönlandot és első magyarként 
gyalogolt el az Antarktika szárazföldi 
peremétől a Déli-sarkra. Bár a 2018-
as grönlandi expedíciója gyakorlatilag 
csak belépő volt a sarkvidéki ultra 
távú teljesítmények világába, Gábort 
megragadta a jeges sziget, és már ak-
kor tudta: vissza fog ide térni.

A norvég Fridtjof Nansen volt az 
első, aki gyalogosan/sílécen keresz-
tezte a grönlandi jégsapkát, 1888-
ban. Szándékosan a lakatlan keleti 
partról indult a lakott nyugati part felé, 
hogy a visszafordulás ne lehessen op-
ció. Innen az azóta már szállóigévé 
vált a „Nyugati part, vagy a halál!” 
kijelentés. A grönlandi jégsapkát a 
magyarok közül elsőként a Kollár La-
jos – Kiss Csaba – Tarjányi István trió 
síelte át 2001-ben, 31 nap alatt. 2018 
őszén egy 7 fős nemzetközi csapattal 
Rakonczay Gábor 29 nap alatt tette 
meg ugyanezt a 600 kilométeres utat. 
Jelenleg évi átlagban 15 sarkvidéki 

utazó teljesíti a Grönland-átkelést a 
tavaszi vagy az őszi szezonban.

A magyar sportolók a hagyomá-
nyosnak mondható kelet-nyugati 
iránnyal szemben meneteltek. Kiindu-
lópontjuk a nyugati parton fekvő Kan-
gerlussuaq, a cél pedig a keleti parti 
Tasiilaq. A táv kb. 600 kilométer volt. 
Az expedíciót tartaléknapokkal együtt 
30 naposra tervezték.

A kétfős csapat a teljes felszerelést 
(a 30 napnyi élelmiszertől a sátorig) 
két szánon húzta maga után. A napi 
tervezett haladás a terepviszonyoktól 
függően 20-25 km volt, 8-10 szakasz-
ra osztva. Az egyes etapok közötti 
rövid étkezéssel vették magukhoz a 
szükséges napi 7-8 ezer kalóriát.

A sziget földrajzi adottságai miatt az 
első pár nap volt a legmegerőltetőbb, 
hiszen tengerszintről fel kell mászniuk 
a 2000 méteres gleccserplatóra. En-
nek az útnak az eleje jégmentes, majd 
töredezett gleccser jégesésen kell át-
kelni, amely nem veszélytelen.

Az évnek ebben az időszakában 

a hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 
25 fok között mozog általában. Nem 
ritkák a heves viharok, melyekben a 
szélsebesség bőven meghaladhatja 
akár a 150-200 km/órát is.

A felszerelések és a navigációs esz-
közök, de még az élelmiszerek is so-
kat fejlődtek ugyan, hosszabb távokat 
azonban ma is óriási kihívás önellátó 
módon és kizárólag saját erőre ha-
gyatkozva megtenni. A sarkvidéki 
expedíciózásban éppen ezért ma az 
utánpótlás és mindenféle külső segít-
ség nélküli teljesítményeknek van iga-
zi sportértéke – hasonlóan a nyolcezer 
méter feletti csúcsok megmászásá-
hoz, ahol a pótlólagos oxigén haszná-
lata és serpa magashegyi teherhordók 
segítsége nélküli mászásokat tartják 
kiemelkedő sportteljesítménynek.

Rakonczay Gábor a nem minden-
napi expedíció sikeres teljesítése után 
így írt Facebook-oldalán: „Végre itt-
hon vagyunk! A számos átszállás, 
törölt, visszafordult és pont elért he-
likopterek, kis gépek és utasszállító 
után hajnalban csak hazaértünk. Itt 

meleg van, zavarba ejtően sok és fe-
lettébb zöld a növényzet… Ott a két 
kilométer vastag jégpáncél tetején áll-
va, miközben a sarki fény megvilágítja 
a végtelen jégmezőt, pontosan lehet 
tudni, hogy száz éve az első sarkvidé-
ki felfedezőket mi mozgatta, és száz 
év múlva, ha valaki ugyanitt fog állni, 
tudni fogja, hogy én miért jöttem ide. 
A sarkvidéken minden mozdulatlan és 
mintha örökké létezne... Ez egy lehe-
tőség, hogy egy meghatározó pillanat-
ra, emberként megtapasztalhassuk az 
örökkévalóságot.”

Forrás: midio.hu

Grönland meghódítása 

A pusztazámori gyökerekkel rendelkező extrém ultrasportoló, Rakonczay 
Gábor ismét nagy kalandon van túl: ezúttal párjával, Vámos Nórával szelte 
át gyalogosan Földünk legnagyobb szigetét, Grönlandot. Az április végétől 
május végéig tartó hatszáz kilométeres átkelés a grönlandi jégsapkán férfi-
női párostól még nemzetközi szinten is rendkívül ritka, magyar nő pedig még 
soha nem teljesített ekkora távú sarkvidéki expedíciót. A páros június 3-án 
szerencsésen hazaérkezett Budapestre.
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Negyed négy: az író háromnegyedre 
jelezte érkezését. Dobos Jánosné, a 
keszthelyi laktanyakönyvtár vezetője 
megviselt kötetekkel és teleírt kölcsön-
zési kartonokkal bizonyítja: a vendég 
az öt legolvasottabb szerzők egyike. 
Háromnegyed négy előtt pár perccel 
megcsörren a telefon. A kapus jelenti: 
„Moldova elvtárs megérkezett”. 

A Kossuth-, kétszeres József Attila-, 
valamint SZOT-díjas írón szolid öl-
töny, vállán Adidas sporttáska. Bemu-
tatkozik, olyan természetes egyszerű-
séggel, mintha nem is az ismert író, 
hanem, mondjuk Moldova György 
bányász, vasutas vagy mezőgazdasági 
pilóta fedné fel kilétét. 

Tényleg, ki ő? Most éppen kocsikí-
sérő: három napja érkezett egy ma-
gyar kamionnal Isztambulból. (Nem 
kell bennfentesnek lenni az olvasónak 
ahhoz, hogy kitalálja: az író ezúttal a 
kamionosok életét és munkáját dol-
gozza fel.) 

Megérkezése után a Pécsi Ildikónak 
szánt színdarabon dolgozott, csütör-
tökön futballedzése volt (ötvenéves el-
múlt!), péntek délelőtt vonatra ült, és 
utazott egészen... Balatonszentgyör-
gyig. Csatlakozás híján (!) a további 
utat taxival tette meg.

– Úgy tudom, ritkán vállal író-olvasó 
találkozót – teszem fel az első kérdést.

– Igen. Egész egyszerűen nincs rá 
időm. 

– És Keszthely. . .? 
– Túl régóta gyötörnek, nem tud-

tam ellenállni. Egyébként is útba esik. 
Nagyrákoson – Vas megyében – van 
egy parasztházunk, nagy kerttel. Négy-
öt hónapot ott töltünk az évből. 

Négy előtt pár perccel az órájára 
néz és megkérdezi: Indulhatunk? A 
laktanyaudvar csendes, egy lelket sem 
látunk. Nem hagyja ki a poént.

– Parancsot kaptak a fiúk a részvé-
telre?

Az alakulat kultúrosa megnyugtatja: 
– Bár minden program iránt ekkora 

érdeklődés lenne! 
Terem zöldben. Röviden így jelle-

mezhető a találkozónak otthont adó 
helyiség. Nehéz lenne egy tűt leejteni.

Moldova köszönti a jelenlévőket, 
majd jellegzetes stílusában válaszol az 
előre összegyűjtött kérdésekre, kere-
setlen egyszerűséggel, humorosan, de 
mégis történelmi hűséggel beszél az 
ötvenes évekről, a korabeli Színművé-
szeti Főiskoláról (amelynek dramaturgia 
szakán végzett), az azt követő ország-
járásról. Arról, hogy egy évig dolgozott 
Komlón, a Kossuth-aknán a föld alatt, 
hogy volt kazánszerelő, segédmunkás 
építkezésen és konzervgyárban. Szól 
íróvá válásáról, elbeszéléseiről és a re-
gényeiről, a különös sorsú, jellegzetes 
Moldova-figurákról. Az írói hivatás na-
pos és árnyékos oldaláról.

– Tessék, kérdezzenek! – adja át a 
szót a hallgatóságnak, miután befejez-
te a válaszadást az összeírt kérdésekre

– Van-e szándékában a katonaélet-
ről írni? – kérdi társai hangos egyetér-
tésével egy őrvezető. 

– Csupán öt hónapig voltam katona, 
s azt az időt is egy sajátos területen, 
egy fegyelmező zászlóaljnál töltöt-
tem. Akkori élményeimet már feldol-
goztam. 

– A magyar labdarúgással kíván-e 
foglalkozni? – jön a következő kérdés.

– Nekem a foci az életem. Gyer-
mekkoromtól a mai napig űzöm ezt 
a sportot. Jelenleg úgy érzem magam, 
mint egy megcsalt szerelmes, szomo-
rú vagyok, megpróbálok felejteni.

– Mi késztette a Napló című könyve 
megírására? 

– Én a felszabadulásnak, a magyar 
újjászületésnek köszönhetek mindent. 
Hogy tanulhattam, hogy író lehettem. 
A forradalomnak, a forradalmi esz-
mének kívántam emléket állítani Che 
Guevara életének, harcának bemuta-
tásával. 

– Ha abba kéne hagynia az írást, 
milyen pályát választana? 

– Remélem, erre nem kerül sor. De 
ha igen, akkor kertész lennék. 

Amikor elfogynak a kérdések, Mol-
dova dedikálni kezd. A teremben, az 
előtérben a katonák kisebb csoport-
ban vitatják a hallottakat. 

– Hogy tetszett? – teszem fel a kér-
dést Nyírő József honvédnak. 

– Ahhoz, hogy valaki a családjától 
távol, külföldön, egy juhokkal zsú-
folt kamionon töltse a karácsonyestét 
„csak” azért, hogy megtudja, milyen 
egy kamionsofőr közérzete a szeretet 
ünnepén, mindenképpen megszál-
lottnak kell lennie. A visszásságok, a 
negatív jelenségek megírásához nem 
kis elszántságra van szükség. Tulaj-
donképpen ez is egyfajta harc, a tár-
sadalomért, a hazáért – foglalja össze 
véleményét Nyírő honvéd.

Valóban. Harc, az írott szó, a toll 
fegyverével.

Kiss Zoltán
(Megjelent a Zalai Hírlap 

1984. szeptember 29-i számában.)

Emlékeim Moldova Györgyről

A toll fegyverével
Moldova Györggyel a keszthelyi laktanyában 

„Ha abba kéne hagynia az írást, milyen pályát választana?”  „Remélem, erre nem kerül sor. De ha igen, akkor kertész 
lennék.” A fenti kérdés és a válasz 1984 szeptemberében hangzott el egy író-olvasó találkozón a keszthelyi laktanyá-
ban. A kérdező jómagam voltam, és ez idő tájt kezdtem el cikkeket írni a megyei lapba, a Zalai Hírlapba. A választ 
megfogalmazó író pedig Moldova György volt, akitől a napokban vettünk végső búcsút.
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Előző cikkemben már magáról az 
IPL-technológiáról (Intensed Pulsed 
Light)  írtam, itt most nem térnék rá 
ki. Csupán egy más területen kifejtett 
jótékony hatását szeretném röviden 
bemutatni.

Az idő előrehaladtával sokan küzde-
nek hajszálereket érintő kozmetikai 
problémával, ami viselőjének zavaró 
lehet. Ezekre a problémákra is meg-
oldást nyújt az IPL. A kezelés során 
a vérben található hemoglobinban 
elnyelődik a fény, ahol az hővé átala-
kul, ezáltal koagulálódik, amit a nyi-
rokkeringés elszállít. A kezelés ered-
ményeképp az értágulat halványodik, 
megszűnik. A hajszálér kezelése után 
természetes reakció, ha bőrpír, enyhe 
ödéma alakul ki. Fontos, hogy a keze-
lések alatt és között napozás, szoláriu-

mozás és fényérzékennyé tevő gyógy-
szerek használata tilos!

A felszíni érelváltozásokkal rendel-
kező páciensek (pl. teleangietasia) 1–3 
kezelést, míg más elváltozások, mint 
például a hemangióma sok kezelést 
igényelnek, akár több mint 10-et. Így 
a kúra akár egy évig is eltarthat. A 
nagyobb és mélyebb erek magasabb 
energiát igényelnek és rosszabbul re-
agálnak, ezért itt az eredményt sajnos 
nem lehet garantálni.

Melyek azok az érelváltozások, 
amiket kezelhetünk IPL-lel?

Hemangiómák: leggyakoribb gye-
rekkori jóindulatú érelváltozás. Nö-
vekedésre hajlamosak, jól láthatóak 
a bőrön. A legtöbb a fejen és nya-
kon fordul elő, és nőknél gyakoribb. 
Keményebb, gumiszerű felszíne van. 
Három típusa létezik: felszíni, mély és 
vegyes.

Angiómák: 
– cseresznye angióma (rubin na-

evus): gyakori a törzsön felnőtt kor-
ban, kicsi piros foltocskák;

 pók angióma: felnőtteken és gye-
rekeken egyaránt megtalálható, leg-
gyakrabban az arcon, nyakon, felső-
testen. A várandós nőknél, illetve a 
májbetegeknél nagyobb az előfordu-
lás esélye.

Teleangectasiák: az erek állandó 
értágulatai, melyek 0,1–1 mm átmé-
rővel rendelkeznek. A legtöbb egy 
tágult vénából ered. Az artériás típus 
világospiros, kidudorodik a bőrből, a 
kapilláris típus piros színű.

Vénás elváltozások: a kisebbek jól 
reagálnak az IPL-re.

Rosacea: gyulladt kiütés az arcbőr 
pirulásra hajlamos részein. Leggyak-
rabban az orron és orcán fordul elő.

Poikiloderma Civette: barnásvörös folt.
Fontos tudni, hogy az IPL hajszálér-

kezelést minden esetben konzultáció 
kell hogy megelőzze, amely során a 
problémát és okát fel kell tárni, és an-
nak alapján meg kell tervezni a keze-
lés és az utókezelés menetét, hiszen 
utóbbi nélkül nem lehet megfelelő, 
hosszú távú hatást elérni.

Aki szeretne megszabadulni a fent 
részletezett valamely típusú hajszálér-
problémától, érdeklődik a tartós szőr-
telenítés, illetve arcszépítő kezelés 
iránt, keressen bátran valamely elér-
hetőségemen!

Ruzsics-Kerekes Tímea
kozmetikus

Hajszálérkezelés IPL-technológiával
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