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Szeretettel várunk minden gyereket és szülõt

2008. augusztus 30-án 14 órai kezdettel 
a községi Szabadidõ- és Rendezvényparkba

a

Tanévnyitó Sulibulira

Tervezett programok:
· Családi akadályfutás
· Családi versenyek, vetélkedõk
· Játszóház kicsiknek
· Bográcsolás
· Közös éneklés, körjátékok
· Tábortûz

Bõvebb információ Ági nénitõl kérhetõ
az iskolai könyvtárban minden nap 15-tõl 20 óráig.

Kedves
Gyerekek!

Újra indul a

Madársuli
az iskolában,

a Zámori Kör szervezésében.

Minden kis- és nagyiskolást
szeretettel várunk!

T ü d õ s z û r é s
Helye: Pusztazámor Egészségház
Ideje: 2008. október 13., 14., 15.

Kedden délelõtt 8–14 óra,
hétfõn és szerdán délután 12–18 óra között.

Minden 30. életévét betöltött lakos részére
a tüdõszûrés kötelezõ!

A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni
felismerésére.

Személyi igazolványát, tb-kártyáját, valamint
az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ-igazolását

mindenki hozza magával!

Néptáncszakkör indul Pusztazámoron
Szeptember 15-tõl 4-10 éves gyermekek részére

néptáncszakkör indul Pusztazámoron.
Óvodás korúaknak 45 perc, iskolás korúaknak 2×45 perc, heti egy alkalommal.

Igény szerint felnõtt csoport is indul.
A részvételi díj a jelentkezõk létszámának függvénye.

Helye:
Andreetti Károly Általános és Mûvészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori

Tagintézménye.
A csoport tervezett létszáma 10 fõ.

Az érdeklõdõket Tuzson Eszter várja a 06-70/450-5964-es telefonszámon.

T
A
N
É
V
N
Y
I
T
Ó

S
U
L
I
B
U
L
I



2008/4 ZÁMORI HÍREK / 4

Anyakönyvi
hírek

(2007. szeptembertõl
napjainkig)

Házasságot kötöttek:
Bachoffer Anna és Dobrádi Péter

(2008. 05.)
Gratulálunk az ifjú párnak!

Születtek:
Petky Viktória (2007. 09.),

Ágoston Lili Berill (2007. 11.),
Szenicza Nimród Dominik (2008. 01.),

Bárkányi Kristóf (2008. 02.),
Hornyák Patrik Gábor (2008. 03.),

Réder János (2008. 03.),
Lázár Maja (2008. 04.),

Hacknauer Levente (2008. 05.),
Herenkovics Boglárka (2008. 06.),

Lázár Dorka (2008. 07.)
Babar Zóra Leona (2008. 07.)

Gratulálunk a szülõknek gyermekük
születéséhez!

Elhunytak:
Ágoston László (2007. 11.),
Bank Ferenc (2007. 12. ),

Dénes István Péter (2008. 03.)
Palásti Ferencné

sz. Horváth Margit (2008. 03.),
Skultéti Károly (2008. 06.),

Kiss Gyuláné
sz. Fodor Margit (2008. 06.)

Szabó Gyula (2008. 07.)
Szalay Károlyné

sz. Rehus Erzsébet (2008.08.)
Õszinte részvétünk az elhunytak

hozzátartozóinak!

Holinszki Ágnes
igazgatási elõadó

Felhívás
Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a II. félévi helyiadó-fizetési kötelezettség
(gépjármû- és kommunális adó) fizetési határideje 2008. szeptember 15. 

Kérjük a fenti határnap betartását!
Pusztazámor Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Új munkaerõ-piaci
iroda Érden

Tájékoztatás

Július 9-én megnyitotta új, akadálymen-
tes munkaerõ-piaci szolgáltató irodáját a
Napra Forgó Kht. a Budai úton. A meg-
változott munkaképességû, illetve hátrá-
nyos helyzetû embereknek álláskeresés-
sel kapcsolatos tájékoztatást, munkaerõ-
közvetítést és tanácsadást nyújtó köz-
hasznú társaság ügyvezetõje, Orbán Pé-
ter az ünnepségen ismertette új program-
jukat is, melynek keretében újabb hu-

szonhat ember juthat új képesítéshez,
majd álláshoz. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
kiírt TÁMOP 141 pályázaton elnyert kö-
zel 52 millió forintból huszonhat, munka-
erõ-piaci szempontból hátrányos helyze-
tû munkanélküli vehet részt államilag el-
ismert raktárosképzésben, majd álláslehe-
tõséget kap az érdi és a budaörsi kistérség
logisztikai központjaiban.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a jogi tanácsadást augusztus hónaptól minden
hónap elsõ hétfõjén Könyvesné dr. Tóth Beáta ügyvéd 13.30- 15.30 óra között tartja a
Polgármesteri Hivatal kijelölt helyiségében. A jogsegély-szolgáltatás idõpontjai között
felmerült problémáik esetében a 06 70 2266-197-es telefonszámon kérhetnek jogi se-
gítséget.

A díjtalan jogsegélyszolgálat tartalma:

A jogsegély-szolgálatot lakosaink a mindennapi életben felmerülõ jogi kérdések, vitás
ügyek megoldása érdekében vehetik igénybe. Az ügyvéd tevékenysége a felmerült vi-
tás ügy vagy tisztázatlan jogi kérdés megoldása érdekében történõ

- lehetséges jogi lépésekrõl való tájékoztatásra,
- az iratok, határozatok stb. elmagyarázására,
- felvilágosításra,
- jogi tanácsadásra, jogszabály-értelmezésre terjed ki.

Nem ingyenes: Az ügyvéd közremûködése nem terjed ki az ügyfél hatósági vagy bíró-
sági eljárásban történõ jogi képviseletére, még akkor sem, ha a fentiekben említett jog-
vita vagy egyéb vitás ügy végleges megoldása ilyen hatóságok elõtt történhet, továbbá
ingatlannal, örökösödéssel, vagyonnal kapcsolatos eljárások, egyeztetések lefolytatásá-
ra, szerzõdések elkészítésére, valamint olyan ügyre, ahol az ügyvédnek költsége merül
fel (utazás, eljárási költségek stb.). 

Ezen ügyekben a féllel kötött külön megállapodás alapján jár el az ügyvéd.

Pátrovics Benedek Dr. Kosztyi Emma
polgármester jegyzõ

Helyi hírek, információk, apróhirdetés
www.pusztazamor.hu
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A fenti témakörben június 11-én tartott
konzultációt a Pusztazámor Községért
Közalapítvány szervezte. A rendezvényen
jelen volt Pátrovics Benedek polgármes-
ter, dr. Kosztyi Emma jegyzõ, Kozma
Károly rendõr alezredes, érdi rendõrkapi-
tány, valamint Pintér Lajos rendõr száza-
dos, tárnoki õrsparancsnok. A beszélgeté-
sen részt vettek közalapítványunk kurató-
riumának tagjai is. A megbeszélést azzal a
céllal kezdeményeztük, hogy megvitas-
suk a községben esetlegesen kialakítandó
térfigyelõ rendszer elõnyeit, hátrányait, il-
letve a megvalósíthatóság lehetõségeit.

A megbeszélést megelõzõ héten látoga-
tást tettünk a százhalombattai térfigyelõ
rendszer vezérlõközpontjában, ahol lehe-
tõségünk volt élõben megnézni az ott mû-
ködõ rendszert. Méreteit tekintve a battai

és a pusztazámori tervezett rendszer kö-
zött nincs nagyságrendbeli különbség, így
az ottani mûködési tapasztalatok szá-
munkra óriási segítséget nyújthatnak.

Elhangzott, hogy egy ilyen rendszernek
önmagában komoly visszatartó ereje van
a bûnelkövetõkkel szemben. Nagyon fon-
tos ugyanakkor, hogy ne csupán passzív
figyelés valósuljon meg, hanem egy, a
képernyõn esetlegesen látott megvalósult
szabálysértésre vagy bûncselekményre
élõ erõvel is – lehetõleg azonnal – reagál-
ni lehessen. E területen is kiemelt jelentõ-
séggel bír a rendõrség és a polgárõrség
hatékony együttmûködése, különös tekin-
tettel az egymás közötti hatékony kom-
munikációra.

A folyamatos kivonuló szolgálatnak,
illetve a rendszer vezérlõjében szolgála-
tot teljesítõ személyzetnek van egy ál-
landó költsége, mely a rendszer kamerá-
inak számától részben független. (Egy
kezelõ adott számú kamera képét tudja
hatékonyan kezelni. Ezt meghaladó ka-
meraszám esetén további kezelõ alkal-
mazása szükséges.) Fontos tehát, hogy a
kialakítandó infrastruktúra optimálisan
legyen kihasználva, melyet azonban
községünk – méreténél fogva – nem
szükségszerûen tud megtenni, várható-
an számottevõ „szabad kapacitás” ma-
radna.

Kézenfekvõ tehát, hogy megvizsgáljuk
más, környékbeli települések bevonását a
rendszerbe. Két párhuzamos vonalon kell
a vizsgálatot elvégezni: 1. Rendõri tekin-
tetben a védendõ területhez szükséges
létszám és technika megfelelõ mérete.
2. Technikai tekintetben a védendõ terü-
let mûszaki és kommunikációs kialakítá-
sa. E két tényezõ pénzügyi összevetésébõl
és racionalizálásából alakítható ki egy
olyan terv, mely nem csupán megvalósít-
ható, hanem hosszú távon is fenntartható
és kiszolgálható. Ennek érdekében meg-
beszéléseket kezdeményeznénk a kör-
nyezõ településekkel (Sóskút, Tárnok,
Érd), és megvizsgálnánk a megvalósítha-
tóság lehetõségeit.

Fontos ugyanakkor megvizsgálni az Ér-
den megvalósulás elõtt álló, ám méretben
egy nagyságrenddel nagyobb rendszerrel
való részleges vagy teljes integráció elvi,
illetve technikai és pénzügyi lehetõségeit,
azzal a fontos feltétellel, hogy függetlenül
az integráció szintjétõl, a résztvevõk ér-
dekei ne sérülhessenek.

A megbeszélés résztvevõi megállapod-
tak abban, hogy a konzultációt az egyez-
tetések során születõ eredmények ismere-
tében, amennyiben szükséges, folytatják.

Kralovánszky Kristóf
a Pusztazámor Községért Közalapítvány

Kuratóriumának elnöke

Az Érdi Körzeti Földhivatal az illetékességi területéhez tartozó
települések teljes külterületén folyamatosan végzi a helyszíni
parlagfû-ellenõrzéseket. Pusztazámoron és külterületein július
22-én végeztek ellenõrzést. 

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 5. § (3)
bekezdése alapján a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbóinak kialakulását
megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végigé-
ig folyamatosan fenntartani. 

A törvény 7/A § (1) bekezdése alapján a kötelezettség elmu-
lasztása esetén a növényvédelmi szerv elrendeli a parlagfû elle-
ni közérdekû védekezést. A 7/A § (3)-(4,) bekezdései alapján az
ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenõrzést tart, melynek során a
fertõzött területet, fõbb töréspontjainak meghatározásával, be-
azonosítja. Az azonosító adatokat, a terület helyrajzi számát, a
földhasználó kilétét és a rendelkezésére álló bizonyítási eszkö-

zöket további intézkedésre megküldi a közérdekû védekezés el-
rendelésére jogosult hatóságnak
(külterületen a növényvédelmi
szerv, belterületen a jegyzõ). 

A Pusztazámorra vonatkozó
törzskönyvi adatok: 

Szántó: 698 ha 
Gyep(rét): 13 ha 
Szõlõ: 10 ha 
Kert: 9 ha 
Gyümölcsös: 2 ha 
Gyep (legelõ): 17  ha 
Nádas: 1 ha 
Erdõ: 53 ha 
Kivett: 122 ha 
Fásított terület: 2 ha

Együttgondolkodás a község
közbiztonságáról

Parlagfû-ellenõrzés
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Iskolánk a 2008/2009 tanévben indítandó 1. osztályát, a koráb-
bi évektõl eltérõen, iskolaotthonos oktatási formában fogja mû-
ködtetni, felmenõ rendszerben az elsõ két évfolyamon.

Mit jelent az iskolaotthon és miért választottuk? Az iskolakezdés
jelentõs változás a gyerek és a család életében egyaránt. A szü-
lõk válláról kívánjuk levenni a terhet, hiszen többségük elfoglalt,
ezért szívesen választanak olyan iskolát, ahol megoldott a gyer-
mek egész napos foglalkoztatása. Ez legsikeresebben és leghaté-
konyabban iskolaotthonos formában valósítható meg.

Nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való közös, harmonikus
együttmûködésre.

Napjainkban az iskolába lépõ hatéves (hétéves) kisgyermekek
fejlettsége között igen nagy eltérés mutatkozik, emiatt a tanulók
nem terhelhetõek egyformán. Vannak, akik nagyobb munkabírá-
súak, de vannak, akik fáradékonyabbak, izgágábbak társaiknál.
Nagyobb tekintettel lehetünk az eltérõ érettségi szintû kisgyer-
mekek igényeire. 

Több lehetõség nyílik az egyéni fejlesztésre és a tehetséggon-
dozásra egyaránt. Ezért tartottuk fontosnak, hogy változtassunk.
Ennek célja, hogy megújult módszerekkel, szervezési formákkal
az óvoda és az iskola közötti zökkenõmentesebb átmenetet tud-
juk megvalósítani.

E célt szolgálja az is, hogy a napirend-órarend nem jelent ri-
deg szabályokat; rugalmasan kezelhetõ keretnek tekintjük, mely
a gyermek fizikai, pszichés terhelhetõségéhez igazítható. A ne-
hezebben elsajátítható tantárgyak tanítása a délelõtti órákban
zajlik, amikor a gyermek aktívabb, a készségtárgyak általában a
délutáni órákra kerülnek.

Az önálló tanulás („házi feladat”) részben délelõtt, részben
délután történik a tanítók vezetésével, így lehetõség adódik a he-
lyes tanulási szokások kialakítására. Hét közben a gyerekek a
táskát, a tankönyveket az iskolában hagyják, ezeket csak a hét
végén viszik haza. Az iskolában szakember segítségével sajátít-
ják el a helyes tanulás fortélyait, és így kudarcmentesen, gyor-
sabban jutnak el a hatékony, önálló tanulás szintjére. Több lehe-
tõség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, élményeik, problé-
máik meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre. 

Az osztályban két tanító szoros együttmûködésben foglalkozik
a tanulókkal. A diákok a tanítók vezetésével együtt étkeznek, a
többi osztálytól eltérõ idõpontban, biztosítva ezzel a nyugod-
tabb, szervezettebb ebédlõhasználatot. A délelõtti és a délutáni
idõszakban is van rendszeres szabadidõ, mely lehetõvé teszi a
kikapcsolódást, a monotonitásból való kizökkenést.

A szabadidõ eltöltésének lehetõségei: levegõn való mozgás,
könyvtárlátogatás, játék, zene-, mesehallgatás, kreatív manuális
foglalkozások.

Az étkezésnél a kulturált szabályok, szokások, illemtudó kom-
munikáció kialakítása a feladat.

Kiemelten foglalkozunk majd az idegen nyelv oktatásával, és
ezt életkorhoz igazodva, a gyermekek túlzott leterhelése nélkül
oldjuk meg. Ezért – a sóskúti iskolával egységesen – 2. osztály-
tól tanulnak angolt a gyermekek. Az elsõ évfolyamon az anya-
nyelvi írás-olvasás elsajátítása kap hangsúlyt. A pedagógusok
munkáját szakképzett logopédus segíti. 

Programunkban szerepel a mindennapos testnevelés, amely
mellett a gyerekek olyan kiegészítõ mozgásra kapnak lehetõsé-
get, mint néptánc, úszás, karate. Elõbbi szakköri, utóbbi kettõ
tanfolyami formában vehetõ igénybe. Mindezek segítik a gyere-
kek tanulási tevékenységét, harmonikus testi és lelki fejlõdését.

E tanév  abban is rendhagyó lesz, hogy  kis elsõseink három-
negyede sóskúti. Ezért a szülõkkel, gyermekekkel való ismerke-
dés sem a megszokott módon történt. A tavasz folyamán Sóskú-
ton tartott beiskolázási szülõi értekezleten bemutatkoztunk taní-
tó párommal, Garainé Kiss Gabriellával. Majd áprilisban játékos
„Iskolanyitogató” foglalkozást tartottunk a leendõ kisdiákoknak.
Júniusban ismét találkoztunk azokkal a szülõkkel, akik iskolánk-
ba íratták gyermeküket. Itt már konkrét tájékoztatót és tanácso-
kat adtunk a sikeres tanévkezdéshez. 

A családokkal való kapcsolattartás nyáron sem szakad meg. A le-
endõ nebulókat levélben arra kértük, rajzolják le családjukat, ön-
magukat. Szülõi segítséggel írják meg, mivel foglalkoznak szíve-
sen, kik voltak az ovis barátaik. Június végéig már sok kedves leve-
let és szép rajzot kaptunk. Ezek is segítenek abban, hogy minél
több elõzetes információval rendelkezzünk  kis tanítványainkról.

Mészáros Ildikó

Rendhagyóan indult a 2007/2008-as
tanév. Ismét tagintézményi formában
mûködik a pusztazámori iskola. Szep-
tember 1-jétõl az Andreetti Károly Álta-
lános és Mûvészeti Iskola Pusztazámori
Tagiskola nevet viseljük. Minden igye-
kezetünkkel azon voltunk, hogy a gyer-
mekek ne érzékeljék a változással együtt
járó feszültséget. A kezdeti izgalmak
után a szokásos mederben folyt az okta-
tás-nevelés, a tanításon kívüli progra-
mok is a korábban megszokottak szerint
zajlottak. Errõl adtunk számot a tanév-

záró ünnepségen megjelent gyermekek,
szülõk, vendégek elõtt.

A következõ tanulók részesültek elisme-
résben. Az elsõ osztályból Gyõrfi Enikõ,
Kelemen Kolett, Szabó-Tóth Dávid, Gáspár
Emese, Gergely Dániel, Gyõri Virág, Dom-
bos Dávid, Joó Anna vehetett át jutalom-
könyvet. A másodikban Madari Martina,
Kovács Anett, Stankovics Dániel, Csóli Mi-
lán, Rakonczai Diána, Mogyorósi Daniella
dolgozott kiemelkedõen. A harmadikból
Stöckler Miriam, a negyedikbõl Moravecz
Roxána és Kaczor Patrik érdemelte ki a kö-

zösség elõtti dicséretet. Patrik nem csak a
tanulásban, de a sportban is igen kiválóan
teljesített. Felvételt nyert az FTC korosztá-
lyos focicsapatába. Õsztõl ott kergeti majd
a labdát, öregbítve Pusztazámor hírnevét.
Szívbõl gratulálunk neki és természetesen
mindenkinek, aki a képességei szerinti leg-
jobbat hozta ki magából a tanulásban. Ez
még akkor is tiszteletre méltó teljesítmény,
ha az értékelés alapján nem jár érte minden
esetben ötös. Nem egyszer egy közepes
mögött nagyobb munka áll, mint a szeren-
csésebbek esetében a jelesnél.

Visszatekintõ a tanévre

Az iskolaotthon oktatásról
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Kirándulás az állatkertbe
A zámori iskola tanulóival az utolsó tanítási napon a Fõvárosi Állat- és Növénykertbe kirándultunk. Eredetileg a budakeszi
Vadasparkba készültünk, de a zivataros idõjárás miatt nem kockáztattuk meg a szabadtéri programot. A megújult állatkert a passzív
nézelõdés mellett számtalan interaktív  ismeretszerzési lehetõséget is nyújtott a gyerekeknek, amit rendkívül élveztek. Az élmények
megkoronázását az állatkerti játszótér jelentette.

M. I.

Az idei tanévnek nem csupán a kezde-
te volt rendkívüli, de a befejezése is az.
Ezúttal nemcsak a 4., hanem a 3. osztá-
lyosok is elköszöntek tõlünk; õsztõl Sós-
kútra járnak majd. Az elõbbiek tagozatot
váltanak, az utóbbiak pedig nagyon keve-
sen vannak. A mostani gazdasági helyzet-
ben sajnos nem lehet öt gyermek számá-
ra külön tanító nénit alkalmazni. Az érin-
tett szülõk megértést tanúsítottak a témá-
ban tartott rendkívüli szülõi értekezleten.
Reményeink szerint ez az évfolyam lesz a
szabályt erõsítõ kivétel. Bizakodásra ad-
nak okot a demográfiai mutatók, illetve a
sóskúti iskolával való intézményi társulás.
Annyi biztos, hogy húsznál több kis elsõst
várunk szeptemberben, akik közül öt
zámori. 

Az évzáró hagyományai közé tartozik,
hogy az elbúcsúztatott gyermekek egy-
egy CD-t kapnak. Ezen az iskolánkban
töltött évek alatt róluk készült fotókat ad-
juk át emlékbe.

A búcsúzás megható pillanatait a derû
percei követték, amikor levetítettük a tan-
év során tartott ünnepségek, programok
legemlékezetesebb pillanatait megörökítõ
felvételeket.

Annak érdekében, hogy a következõ
tanév is jókedvûen induljon, óriási Tanév-
nyitó Sulibulit rendezünk augusztus utol-
só szombatján. Erre iskolánk minden je-
lenlegi, volt és leendõ tanulóját, valamint
a községben élõ összes kis- és nagydiákot
szeretettel várjuk majd.

Mészáros Ildikó
MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉG AZ ISKOLÁBAN



2008/4 ZÁMORI HÍREK / 8

A Zámori Hírek júni-
usi számában csak
igen röviden volt
módunk írni a – lap-
zárta idején rende-

zett – Három falu két
keréken elnevezésû

kerékpártúráról. Halmainé
Meszleny Katalint, a Zámori Kör Köz-
hasznú Egyesület alapító tagját, a prog-
ram egyik szervezõjét kértük meg egy kis
visszatekintõ értékelésre.

– Immár ötödik alkalommal rendeztük
meg a két társközséggel, Tárnokkal és
Sóskúttal a kulturális programokkal egy-
bekötött kerékpártúrát. Az idén közsé-
günk volt a házigazda. Nagyon örülök
annak, hogy településünk lakossága
összefogott, és szinte teljes létszámban
csatlakozott a kezdeményezéshez.
Hosszan sorolhatnám mindazok nevét,
akik valamilyen módon hozzájárultak a
rendezvény jó hangulatú, sikeres lebo-
nyolításához. 

Külön is megköszönjük a fõszervezõk
áldozatos munkáját. Kiemelném az iskola
és az óvoda dolgozóinak szervezõmun-
káját, akik helyet biztosítottak a rendez-
vénynek és részt vettek a szervezésben.
Köszönettel tartozunk orvosunknak, dr.
Andrásfalvy András Dersnek, aki az orvo-
si felügyeletet biztosította. Ugyancsak ko-

moly munkát végeztek a pusztazámori  és
a sóskúti polgárõrök, valamint az Érdi
Rendõrkapitányság munkatársai. A Nap-
lemente Nyugdíjas és Ifjúsági Klub tagjai
az ügyességi játékok szervezésében és le-
bonyolításában vettek részt, és nem utol-
sósorban, a Zámori Kör tagjaival együtt-
mûködve, finom ebédet készítettek a
résztvevõk számára. A szervezésben
oroszlánrészt vállalt Kiss Ágnes mûvelõ-
désszervezõ és Kiss Bálint falugondnok. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak a vállalkozóknak, akik –
mintegy 180 ezer forint összegû támoga-
tásukkal – hozzájárultak a rendezvény si-
keres lebonyolításához.

Köszönjük a munkát,
a támogatást!

Autók Szent Kristóf oltalmával
Szent Kristóf az útonjárók védõ-
szentje, a tizennégy segítõ szent
egyike, a népies vallásosság talán
legnépszerûbb alakja, akinek képét
ma is sok autós és motoros magával
hordja.

Szent Kristóf ünnepét július 24-
én tartja a katolikus hagyomány.
Budakeszin, a július 27-ei vasár-
napi (német nyelvû) szentmise
után Filó Kristóf plébános (a bal
oldali képen) imát mondott az uta-
zókért, majd azt követõen meg-
szentelték a misén résztvevõ hívek
autóit és egyéb jármûveit.

K. Z.
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„Ilyen sikeres Falunap még
nem volt Pusztazámoron!”

Beszélgetés Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõvel

Június 30-án immár kilencedik alkalom-
mal rendezte meg az önkormányzat a he-
lyi civil szervezetek támogatásával a
pusztazámori Falunapot. Lapunk a prog-
ram fõszervezõjét, Kiss Ágnest kérdezte a
nagy sikerû rendezvényrõl.

– Véleményem szerint ilyen sokan egyik
korábbi Falunapon sem voltak. Talán az
igen kedvezõ idõjárás is szerepet játszott
abban, hogy nagyon sokan eljöttek a kü-
lönbözõ programokra. Véleményem sze-
rint ilyen sikeres Falunap talán még nem
volt Pusztazámoron. Már reggel nyolc
óra körül itt sürögtek-forogtak az üstök
körül a fõzõverseny résztvevõi. Nyolc
csapat nevezett a megmérettetésre. Új-
donság, hogy nemcsak kisbográcsban,
hanem hatalmas üstben is készült étel,
így minden résztvevõt meg tudtunk ven-
dégelni, sõt többen 3-4 fajta finomságot
is megkóstoltak.

– Az ízletes ebédre nyilván jólesett a fi-
nom zámori borocska…

– A borversenyen a korábbi évekhez
képest némileg kevesebben indultak.
Persze, mint minden évben, az idén is el-
hozták a hegy levét az ismert zámori bo-
rosgazdák. A gyakorló borászokból álló
zsûri szerint a borok minõsége ez évben
is kiváló volt.

– Az evés-ivás mellett más irányú idõ-
töltésre is lehetõség nyílt a nap során.

– Természetesen, már a délelõtt folya-
mán megkezdõdtek a  gyermekeknek, fia-
taloknak  és a felnõtteknek szánt sport- és

ügyességi programok. Asztalitenisz-,
sakkverseny, focikupa, ugrálóvár, henná-
zás, arcfestés és még sok egyéb lehetõség
várta az érdeklõdõ fiatalokat és idõsebbe-
ket. Az aszfaltrajz-versenyen 45 gyermek
alkotásában gyönyörködhettünk. Úgy
döntöttünk, hogy nem osztunk egyéni he-
lyezéseket, hanem minden résztvevõ kap
egy-egy jégkrémet. A reakcióból ítélve
nem hoztunk rossz döntést…

– Úgy tudom, hogy számos bemutató-
nak is tapsolhatott a közönség.

– Valóban. Osztatlan sikert aratott az
emelõkosarát és a szirénáját is használó
tûzoltóautó, de nagy tapsot kaptak a rend-
õrkutyák és az önvédelmi bemutató részt-
vevõi is. Este hét órakor hip-hop formációk

léptek fel. A fiatalok
között ott voltak a
zámori gyerekek is,
aminek én személy
szerint nagyon örü-
lök. Elsõ alkalom-
mal érkeztek hoz-
zánk gólyalábas ut-
cai komédiások. A
zajos sikerbõl ítélve
nem utoljára jártak
nálunk.

– A vidám prog-
ramok velejárója a
hangulatos zene.
Ebben sem volt hi-
ány a Falunapon.

– Rendhagyó módon már az ebéd alatt
elkezdõdött a muzsika, ugyanis a jó ebéd-
hez egy cigányzenekar jóvoltából szólt a
nóta. Délután öttõl a Szilvórium népzene-
kar játszott, majd Orosz Mátyás vezetésé-
vel táncház kezdõdött, amelyet nagyon
jól sikerült utcabál követett. Az idõseb-
beknek és a fiataloknak is élvezetes mu-
zsikát egy Szécsénybõl érkezett zenekar
szolgáltatta. Megint csak azt kell mond-
jam, emlékeim szerint ilyen sokan még
sohasem voltak Zámoron utcabálon. A jó
hangulatú nap koronája az este tíz órakor
kezdõdött tûzijáték volt, melyre a szom-
szédos településekrõl is sokan kíváncsiak
voltak. 

– Az egész napos program nyilván ko-
moly szervezõmunkát, elõkészületeket
igényelt.

– Valóban, nagyon sokan dolgoztak
azért, hogy a résztvevõk jó hangulatban,
önfeledt szórakozással tölthessék a na-
pot. A szervezõk, segítõk, támogatók
névsorát külön is közreadjuk. Egy szerve-
zetet, a helyi Polgárõrséget azonban e
helyütt is megemlítem. Polgárõreink
ugyanis péntek délutántól vasárnap reg-
gelig talpon voltak, õrizték a telepített
technikát, biztosították a helyszíneket, a
közlekedés rendjét. Nekik és a többi se-
gítõnek, támogatónak ezúton is köszöne-
tet mondok az önkormányzat és a ma-
gam nevében.

K. Z.
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Pusztazámor Község Önkormányzata,
Pusztazámor Községért Közalapítvány,
Pusztazámori Polgárõr Egyesület,
Zámori Kör, Naplemente Nyugdíjas és
Ifjúsági Klub, Miska presszó, Csibrikné
Pátrovics Krisztina, Csóli Dávid, ifj.
Csóli Ödön, Halmai Sándor, Hernádi
László, Hornyák Róbertné, Kosaras Ist-
ván, dr. Kelemenné Orosz Edina, Kiss
Bernát, dr. Kosztyi Emma, Kovalik
Jánosné, Mészáros Ildikó, Oláh Gábor,
Pátrovics Benedek, Pátrovics János,
Pátrovics Orsolya, Sövényi Jenõ,
Szendi Jánosné, Teigler Katalin, Vadas
Gáborné, dr. Zajkás Gábor, valamint
Pusztazámor Község Önkormányzat
közmunkásai.

Köszönjük a munkát, a segítséget és a
támogatást!

Sportversenyek
Asztalitenisz 

1. Pintér Róbert
2. Buzora Péter
3. Reiner Sándor
4. ifj. Sövényi Jenõ

Sakk (ifjúsági)

1. Miskei Viktor
2. Bárkányi Péter
3. Kerkuska József
4. Langermann Tamás
5. Solymosi Dániel
6. Léránt László

Sakk (felnõtt)

1. ifj. Csóli Ödön
2. Reiner Sándor
3. Buzora Péter
4. Szigeti Sándor
5. Herenkovics János
Futball

1. Tárnok I.
2. Sóskúti csapat
3. Tárnok II. (ifjúsági)

Borverseny
Vörösborok
Arany minõsítés:
Süle Károly (cabernet savignon)
Ezüst minõsítés:
Süle Károly (kékfrankos)
Bronz minõsítés:
Pátrovics Benedek 

Fehérborok
Arany minõsítés:
Pátrovics Benedek
Arany minõsítés:
Süle Károly
Ezüst minõsítés:
Pátrovics Benedek
Bronz minõsítés:
Pátrovics Benedek
Bronz minõsítés:
Pátrovics János

Rozébor
Arany minõsítés:
Süle Károly

A borverseny zsûrijének tagjai: Hollandi
Gábor, Nyíri Klára, Sallai Zsolt és Keller
László országgyûlési képviselõ.

Fõzõverseny
I. Varga-Etele Gábor–Naphegy utcaiak:
Erdei gombás vadragu
II. Bogdán–Simondi csapat:
Vegyes pincepörkölt Simondi-módra
III. Borbank:
Csülkös bableves
III. Öveges utcai vagány csajok:
Boszorkányos rizses hús kakasherével
III. Naplemente Nyugdíjas és Ifjúsági Klub:
Töltött káposzta
III. Pusztazámori Nagycsaládosok
Egyesülete:
Borsos tokány rozmaringos házi kenyérrel

Közönségdíj 

Polgárõrség:
Pincepörkölt

Különdíj

Halmai Sándor–Kosaras István:
Marhapörkölt

A fõzõverseny zsûrijének tagjai:
Pátrovics Benedek, dr. Kosztyi Emma,
Márvány Judit és Károvits Tamás.

Az idei pusztazámori Falunap segítõi

Versenyeredmények

Mindenkinek köszönjük a részvételt!
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Június 4.

Június 4-én 18 órától ülést tartott
Pusztazámor Község és Sóskút Község
Önkormányzat közös képviselõ-testülete.

A közös testületi ülés elsõ napirendi
pontja keretében Pusztazámor Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
az elõterjesztés szerint elfogadta az
Andreetti Károly Általános és Mûvészeti
Iskola és Könyvtár 2007. évi zárszámadá-
sát.

A testület ugyancsak az elõterjesztés
szerint jóváhagyta az oktatási intézmény
költségeinek Sóskút és Pusztazámor ön-
kormányzatai közötti megosztási elveit.

A képviselõ-testület az intézmény és
tagiskolája tekintetében 480-ban állapí-
totta meg az órakeretet. Felkérte az intéz-
ményvezetõ-helyettest, hogy dolgozza ki
a 2008/2009-es tanévre vonatkozó tan-
tárgyfelosztást. A testület a közoktatási
szakértõ javaslatának figyelembevételével
meghatározta az iskola mûködésével, az
oktatási év indításával kapcsolatos doku-
mentumok elkészítésének határidejét.

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy
a törvényes kereteken belül, elviekben tá-
mogatja Monok község polgármesterének
azon felvetését, hogy  a segélybõl való
létfenntartás ne legyen rendszeres gyakor-
latú életforma.

Az együttes ülés berekesztése után sa-
ját napirendi pontjait tárgyalta a testület.
Elsõként a képviselõ-testület – a Közép-
magyarországi Közigazgatási Hivatal át-
irata alapján – formai okokból módosítot-
ta a település idei költségvetési rendele-
tét.

A testület módosította a közterületek
rendjérõl és használatáról alkotott
5/2007.(IV.27.) számú rendeletét.

A képviselõk az elõterjesztés szerint el-
fogadták az önkormányzat II. félévi mun-
katervét.

Mivel 2007. szeptember 1-jétõl nem
önálló a zámori iskola, az önkormányzat
az Napköziotthonos Óvodával mint rész-
ben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervvel köt megállapodást. A megállapo-
dás tervezetét a képviselõ-testület elfo-
gadta.

A képviselõ-testület az írásos elõter-
jesztés szerint elfogadta a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatát (SZMSZ).

Az utolsó napirend keretében Pátrovics
Benedek polgármester tájékoztatta a kép-
viselõket.

Június 25.
Június 25-én 18 órától rendkívüli ülést
tartott a képviselõ-testület a Községháza
tanácskozótermében.

A testület elsõként a Pusztazámor,
069/1, 073, 075, 078, 053, 074 és 077
helyrajzi számú ingatlanok értékbecslésé-
vel kapcsolatos álláspontját alakította ki.

A második napirendi pont keretében a
fenti ingatlanok összevonásával kapcsola-
tos külön megállapodás volt a téma. A
testület felhatalmazta a polgármestert az
FKF Zrt-vel való további tárgyalásokra.

Június 30.
Június 30-án Pusztazámor Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete Sóskút
Község Önkormányzat Képviselõ-testü-
letével tartott közös testületi ülést Sós-
kúton.

A képviselõ-testület a vonatkozó törvé-
nyek, rendeletek, illetve jogszabályok fi-
gyelembevételével jóváhagyta a közös

fenntartású Andreeti Károly Általános és
Mûvészeti Iskola és Könyvtár sóskúti szék-
helyintézménye általános iskolai oktatási
egységének (ideértve a napközit is) tan-
tárgyfelosztását, órakeretét 530 órában en-
gedélyezi, ezzel összefüggésben a lét-
számkeretet 26 teljes (nyolcórás) állás-
hellyel engedélyezi. Jelen határozatban
megállapított létszámkereten felül további
álláshely nem maradhat, azokat – lét-
számcsökkentés keretében – meg kell
szüntetni. A pusztazámori tagintézmény
általános iskolai oktatási egységének lét-
számkeretét (ideértve a napközit is, de
nem ideértve a technikai létszámot) 5,5
teljes (nyolcórás) álláshellyel engedélyezi.
A képviselõ-testület felkérte a polgármes-
tert, a jegyzõt és az intézmény-vezetõi fel-
adatokat ellátó igazgató-helyettest, hogy a
szükséges intézkedéseket tegyék meg.

A képviselõ-testület az Andreetti Károly
Általános és Mûvészeti Iskola és Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátásával 2008.
augusztus 16-tól 2013. augusztus 15-ig
Kuzselné Schóber Ágnest bízta meg.

A képviselõ-testület jóváhagyta az
Andreeetti Károly Általános és Mûvészeti
Iskola és Könyvtár finanszírozásának
részletes szabályait tartalmazó, Sóskút
Község Önkormányzatával kötendõ meg-
állapodást. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a megállapodás aláírására.

K. Z.

Összefoglaló a képviselõ-testület
határozatairól, döntéseirõl
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Ünnep elõtti gondolatok törvényeinkrõl

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a kö-
zeledte igen jó alkalom arra, hogy fog-
lalkozzunk több ezer éves történelmün-
kön átvonuló azon töretlen igénnyel,
melyet népünk és jeles vezetõi a törvé-
nyes rend iránt tápláltak. Elolvasva a vi-
lág egyik legrégibb népének törvényeit,
rá kell döbbennünk máig ható idõszerû-
ségükre, és levonhatjuk a méltó tanul-
ságokat.

Õseink még a törzsi élet idején is éven-
te „szert” ültek (ebbõl származik szerzõ-
dés szavunk is), ahol mindig az aktuális
törvényeket hozták meg (lásd. Puszta-
szer). Talán a leghíresebb „szer” a vér-
szerzõdés volt. Idézzük jellemzõ máso-
dik pontját:

„2.) A közös erõvel megszerzett javak-
ból senki ki ne zárassék.”

A világ második alkotmányaként Szent
István dekrétumait, intelmeit tartják! „...és
mert minden nemzet az õ tulajdon törvé-
nye szerint igazodik, ezért mi is országun-
kat Isten akaratából kormányozván mind
a régi és mostani császároknak példájuk-
ra tanácsi elmélkedésbõl szabtunk módot
a mi népünknek, hogyan élhetne tisztes-
séges és háborúság nélkül való életet.”

Az Intelmek leggyakrabban idézett
mondata: „az egynyelvû és egy erkölcsû
ország gyenge és törékeny”. 

Mályusz Elemér, a kiváló történész már
1939-ben rámutatott, hogy a latin szöveg-
ben szereplõ regnum szó jelentése itt nem
„ország”, hanem „királyi környezet, kirá-
lyi kíséret”, tehát nem az ország etnikai
felhígítását, hanem a király kíséretének
erõsítését javasolja István; figyelmezteté-
sét szándékosan elhallgatták. A latin
detentio szó sohasem jelent „befogadást”,
hanem visszatartást, marasztalást. („Befo-
gadás” latinul receptio volna.)

Vekerdi József, a nyelvtudományok
kandidátusa írja: „Tehát ha kellõ figye-
lemmel olvassuk és fordítjuk az Intelmek

latin szövegét, arra a megállapításra ju-
tunk, hogy a Szent István-i állameszme
nem az ország etnikai felhígítását és kül-
földi szokások szolgai átvételét jelenti,
hanem ellenkezõleg: a nemzeti hagyomá-
nyok õrzését, és a külföld hódító szándé-
ka elleni védekezést.”
Szent László törvényeibõl:
„Bármely elõkelõ rokonának lopásáról:

a) Mindenekelõtt esküvel elhatároztuk,
hogy ha a fõembereknek bármilyen roko-
nát lopás bûnében találják egy tyúk érté-
kén túl, semmiképpen se rejthesse el vagy
védhesse meg õt közülük senki.

b) Azt is akarjuk, hogy magát a tolvajt,
hacsak nem menekül az egyházba, akasz-
szák fel, és egész vagyona vesszen el. És
ha annak az elõvigyázatlanságából, aki õt
elfogta, az egyházba menekül, vagy a ki-
rály udvarába vagy valamely püspök lá-
baihoz, veszítse el az, aki nem vigyázott,
részesedését a tolvaj vagyonából. Ha pe-
dig jótálló kezébõl menekül el, az akasz-
tófától ugyan szabaduljon meg, azonban
ugyanazon jótállóval együtt adják el más
országba, és javait a királyi kincstár részé-
re foglalják le.”

„…ha valaki leányon vagy asszonyon…
erõszakot követ el, úgy bûnhõdjék, mint-
ha embert ölt volna…”
Könyves Kálmán 23. törvényébõl:

„...azt a bírót, aki a perekben igazságta-
lanul ítélkezik, a király udvarába pecsét-
tel idézzék...” „Ha a bíró poroszlója (ma
rendõr- K.T.) küldetése közben igazságta-
lanul cselekszik, ítéljék el a hamis paran-
csot adó bíróval együtt!”
Nézzük az 1222-ben kiadott híres Arany-
bullát.

11-ik cikkely: „...ha vendégek...mint
jámborok jönnének az országba, az or-
szág tanácsa nélkül méltóságra ne jussa-
nak. (Az idegenek.)

13-ik cikkely: „A jobbágyurak úgy kö-
vessék a király udvarát, hogy akármerre is
úgy járjanak, hogy a szegénységet ne
fosszák, ne nyomorgassák...továbbá birto-
kot az országon kívülvaló embereknek ne
adjanak. Ha valamelyest adtak, azt a haza
fiai válthassák meg...” (800 évvel ezelõtt!)

Az Aranybullában már szabályozták az
ius resistendit, mely szerint, ha az uralko-
dó nem tartotta be az alkotmányt, fölség-
sértés vádja nélkül szabad volt az ellenál-
lás, az engedetlenség. „Elrendeljük, hogy
ha mi vagy valamelyik utódunk valaha is
ezzel a rendelkezéssel szembehelyezked-
ni akarna, ezen oklevelünk alapján a hût-
lenség minden vétke nélkül...mindörökre

ellenálhassanak és ellentmondhassanak.”
Az Aranybullában mutatkozik meg a

magyar alkotmányos és törvényhozói
gyakorlat  azon alapelve, hogy bár a tör-
vények változnak az idõ során, azon
alapelv, hogy a változtatás, vagy módosí-
tás csak az összes törvényhozás által, va-
gyis az uralkodó és a nemzet közös egyet-
értésével változtatható meg, az nem vál-
tozhat és a nemzet bármilyen önkényes
változtatás esetén, amikor a fõhatalom
idegen érdekek, vagy befolyás martaléká-
vá vált, az ellenállás jogán jogosan teheti
vissza a fõhatalom és az alkotmányos,
törvényes élet rendezésének jogát a maga
kezébe.

A kevéssé ismert Albert király jó né-
hány dekrétumot adott ki, amelyek na-
gyon is magyar hitre vallanak: 

4-ik cikkely: „...a behozott ártalmas újí-
tásokat és szokásokat el kell törölni és ki
kell irtani!”

5-ik cikkely: „...és várakat, erõsségeket,
birtokokat,  hivatalokat,  nagyobb egyhá-
zi javakat, báróságokat, ispánságokat...
sem fogunk  akár ideiglenesen  akár állan-
dóan külföldieknek vagy idegeneknek
adományozni, hanem csakis magyar
embereknek...ezeknek adományozásá-
hoz csakis magyar ember részére legyen
rendelkezési jogunk..”

16-ik cikkely: „...a birtokokat és birtok-
jogokat nem idegeneknek, hanem csakis
országunk jól érdemesült és országunk
Koronája alatt álló lakosainak fogjuk ado-
mányozni – nem pénzért – érdemeikhez
és szolgálataikhoz képest.”

Mátyás királyt – mások mellett – az
alábbi intézkedései miatt illeti a nép máig
az „igazságos” jelzõvel: egyik legfonto-
sabb dekrétuma volt, hogy megállapítot-
ták a központi adókat, és a király senki-
nek nem engedte meg, hogy ezen kívül
adókkal sanyargassák a jobbágyokat vagy
egyéb alattvalóikat.

A 41-ik cikkely még mai szemmel is kü-
lönleges: „...továbbá rendeltük, hogy a
dézsmálóknak a dézsmafizetõk esküjével
meg kell elégedniök, ha ellenõrzés esetén
úgy találják, hogy a parasztnak volt igaza,
tartoznak ott nyomban a parasztnak egy
aranyat fizetni”.

II. Ulászló utasítására Werbõczy István
foglalta a magyar alkotmányt az úgyneve-
zett „Hármaskönyvé”-be, amelyet együt-
tesen Corpus Juris Hungarisi-nek neve-
zünk. Mit jelet ez? A Magyar jog teste!
Magyarország törvénykezéseit tehát min-
denkor a Corpus Juris szabályozta.
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Werbõczy törvénykönyvében a 3§ így
rendelkezik: „A fejedelem mindazonáltal
egyedül a maga akaratából és önkénye-
sen, kiváltképpen az isteni és természeti
jogot sértõ dolgokban és az egész magyar
nemzet régi szabadságának ártalmára
semmit sem rendelhet; hanem össze kell
hívnia és megkérdeznie a népét. Ha va-
jon ennek az ilyen törvények tetszenek-e
vagy sem? Akik ha igennel felelnek,
azontúl az ilyen végzéseket törvényekül
tartjuk meg.”

Külön fejezet a hazai jogban a Szent
Korona,  amely a magyar államhatalom
legmagasabb rangú alanya az 1386. évi
országgyûlési határozat írásos anyaga
alapján. „A Szent Korona a király és
nemzet felett állt. A nemzetnek nem áll
jogában idegen érdekeket a nemzeti ér-
dek fölé helyezni vagy a történelmi al-
kotmányt idegenbõl kölcsönzött alap-
törvénnyel felcserélni. A Szent Korona
tulajdonjoga értelmében Magyarország
területén idegen állampolgár nem birto-
kolhat földtulajdont. A Szent Koronáé a
sratégiai fontosságú iparágak vagyona is
– errõl 1439-ben már törvény rendelke-
zik –, a királynak nincs joga elidegení-
teni vagy elzálogosítani. A Szent Koro-
na -tan hatálytalaníthatatlan, nem tehe-
tõ semmissé.”

A Szent Korona-eskü tartalma: „az or-
szág törvényeinek mindenben engedel-
meskedni fog, és ennek az országnak a
szabadságait tehetségéhez képest meg
fogja védeni és azok ellen semmit sem
fog elkövetni, az országból annak semmi
várát és semmi részét sem fogja elidege-
níteni, hanem azon lesz, hogy az elidege-
nítetteket visszaszerezze.” (1550:77.tc.)
Ez az alkotmány került felfüggesztésre,
mind a mai napig törvénytelenül, az
1944-es német megszállással.

Teleki Pál gróf meséli: „Amikor egy
amerikai nagykövet megkérdezte tõlem,
mióta van országgyûlésünk, nem minden
büszkeség nélkül mondtam: késõbb vol-
tak székeink, ahová leülhettünk az or-
szággyûlésen, mint országgyûlésünk. Ho-
gyan csinálták ezt?, kérdezte, mire azt vá-
laszoltam:  nyeregben.

Ennek következtében ez a forma nem
is csak ezeréves, hanem olyan régi,
hogy nem ismerjük e formának a korát,
de hozzánk tartozik. Ez a forma lehet
nehéz annak a számára aki vezet, mind-
azonáltal ez magyar, s mert magyar
megtartjuk.”

Az ünnep méltó pillanat arra, hogy fel-
tegyük magunknak a kérdést: Megtartot-
tuk? Milyen példát adunk gyermekeink-
nek és unokáinknak? Méltók vagyunk
õseinkhez?

Károvits Tamás

Gyimesi Balázs 1992-ben született. Szü-
leivel és húgával Pusztazámoron él. Isko-
láit  a Pusztazámori Általános Iskolában
kezdte, majd az érdi Bolyai János Általá-
nos Iskola matematika tagozatos osztá-
lyában folytatta. Jelenleg a Vörösmarty
Gimnázium 10. osztályos tanulója. Az is-
kolai tanulmányaival egyidejûleg ver-
senyszerûen karatézik.

– A sportok közül miért éppen a karatét
választottad?

– Még óvodás voltam, mikor a helyi is-
kolában karatetanfolyamot hirdettek, és
édesanyám említette otthon. Felkeltette
az érdeklõdésem ez a sport. Jelentkez-
tünk is, de az edzõ akkor még eltanácsolt,
hogy kicsi vagyok. Elsõ osztályos korom-
ban ismét jelentkeztem, és akkor már fel-
vettek a tanfolyamra.

– Azóta ugyanannál az edzõnél tanu-
lod a sportág fortélyait?

– Igen, Schvarcz Péter a mesterem.
– Mióta sportolsz versenyszerûen? 
– Három év után megszereztem a cit-

romsárga övet, és az idõtõl már verse-
nyekre is elvitt az edzõm.

– Mi a kritériuma a különbözõ övek
megszerzésének: az idõ vagy a teljesít-
mény?

– Idõhöz is kötõdik és az edzéseken
nyújtott teljesítményhez is.

– Jelenleg milyen öv van a birtokod-
ban?

– A barna öv második szintjén vagyok.
– Beszélj egy kicsit a versenyeidrõl. 
– Az elsõ egy nemzetközi megmérettetés

volt Tatabányán. Majd ezt követte több or-
szágos verseny, mint a Sárvár Kupa, diák-
olimpia, magyar bajnokság és országos baj-
nokság; ez utóbbit az anyaegyesületem, a
Törökbálinti Torna Klub Yama Karate-szak-
osztálya rendezte. Késõbb részt vettem a
Kunmadaras Kupán, azt követõen pedig si-
került bekerülnöm a magyar korosztályos
válogatottba, és így már négy alkalommal
is kijutottam az Európa-bajnokságra.

– Milyen eredményeket értél el?
– Az elsõn, amelyet Belgrádban ren-

deztek, egyéni 5. lettem. Aztán Dunaúj-
városban rendezték a bajnokságot, onnan
az aranyérmet hoztam el. Az idén Prágá-
ban, a csapatversenyben negyedik helye-
zettek lettünk.

– Milyen érzés egy ilyen rangos verse-
nyen az elsõk között szerepelni?

– Nagyon jó hallani- látni, hogy az
egész magyar tábor tapsol, szurkol. Fel-
emelõ, különleges érzés, mikor az érmet
a nyakamba akasztják.  

– Más versenyeken is szereztél érmet?
– Igen, már több elsõ helyezést értem

el: háromszoros diákolimpiai bajnok
vagyok, országos és magyar bajnoksá-
got is nyertem, a Sárvár Kupán és a
Kunmadaras Kupán szintén elsõként vé-
geztem.

– Hogyan tudod összehangolni a tanu-
lást az edzéseiddel? Milyenek az eredmé-
nyeid az iskolában?

– Ez idáig semmi gond nem volt, az is-
kolából rögtön az edzésre megyek és utá-
na tanulok. Versenyidõszakban egy kicsit
nehezebb, ugyanis két helyszínen folynak
olyankor az edzések, és ez meglehetõsen
fárasztó. A tanulmányi eredményem vi-
szonylag jó, 4,6-os átlaggal zártam az
idei évet.

– Milyen terveid vannak a továbbiak-
ban a sportban és a tanulásban?

– A karatét továbbra is szeretném foly-
tatni. Célom, hogy bekerüljek a felnõtt
válogatottba, és versenyeket nyerjek. És
hogy mi leszek ha nagy leszek? A pálya-
választással még nem igazán foglalkoz-
tam.

– Eddigi teljesítményedhez gratulálok,
további sok sikert, jó egészséget kívánok,
öregbítsd falunk hírnevét mind itthon,
mind külföldön.

Kiss Ágnes

A barnaöves zámori karatés célja
a felnõtt válogatottság
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Formállak

„Fenntartható” szívbõl épült házak, kertek
Pusztazámoron

Az emberiséget és Földünket fenyegetõ
éghajlatváltozás és az ezt követõ várha-
tó gazdasági, morális válságfolyamat
visszafordíthatatlannak látszik, lassítani
és felkészülni a változásokra viszont
még nem késõ. Hogyan lehetséges ez
az építészet, környezetformálás eszkö-
zeivel? 

Napjainkra a ház-lakótér is bevonult a
státusszimbólumok közé, sajnos méretbe-
li és funkcióbeli túlzásokba esnek sokan
új házuk, kertjük megtervezésekor. Sze-
rencsére vannak üdítõ kivételek is, me-
lyek esztétikailag megfelelnek akár a stá-
tusszimbólum szerinti megítélésnek is,
mégis inkább az emberrõl, az ésszerû ter-
vezésrõl szólnak, így hosszú távon fenn-
tartható életteret biztosítva lakóinak. Itt,
Pusztazámoron is találkozhatunk ilyen
épületekkel, kertekkel, melyek példaérté-
kûek lehetnek a jövõben építkezõk szá-
mára.

Már ideköltözésem során felfigyeltem
egy faluszéli házikóra, mely gondozott
környezetével, emberléptékû méreteivel és harmonikus anyag-
használatával vonzza a tekintetet. Babakocsi-tologatás közben
hallottam fél füllel, hogy a házat lakói hosszasan tervezgették és
a kivitelezést is gyakorlatilag saját kezûleg végezték! E módszer,
mely kalákaként ismert, régen  hagyomány volt, összefogott só-
gor-koma; az eredmény aztán nem mindig volt kielégítõ. Talán
ez is az oka annak, hogy gyakorlatilag erre ma már nemigen van
lehetõség – az építkezés kivitelezését egészében vagy munkafá-
zisonként be kell jelenteni a kivitelezõ megjelölésével, enge-
délyszámával, adószámával stb. együtt. Ugyanakkor ez a kis fa-
luszéli ház minden tekintetben megfelelõ színvonalon, mûszaki-
lag és esztétikailag is jó minõségben készült el – házilag.

Méreteit tekintve középkategóriájú, de az alapterület nagy
részét fedett fatároló, illetve kocsibeálló, garázs foglalja el. A
lakóterület így már mai szemmel akár kicsinek is mondható.
Ugyanakkor az átgondolt térszervezésnek köszönhetõen egy
jól használható lakást találtam, mikor belülrõl is megnézhet-
tem. Szakmai szemmel akadnak apróbb részletek, melyek
csiszolgatásával még jobb hatás volna elérhetõ, de összessé-
gében minden zug a tervezést és a kivitelezést dicséri. A la-
kótér közepére tervezett téglakályha elkészültével lesz majd
teljes a kép, melyet majd ténylegesen fûtésre használva je-
lentõs pénzmegtakarítás lesz elérhetõ, s a gázfûtés vissza-
szorulhat majd kiegészítõ fûtéssé azokra az esetekre, mikor
nem tudják folyamatosan rakni a tüzet. Azt tervezi a fiatal
pár, hogy erre csak akkor lesz példa, ha nem tartózkodnak
otthon, mivel a ház közepén ropogó tûz hangulatába még
otthonuk megálmodása elõtt beleszerettek egy baráti család-
nál.

Szembetûnõ még az anyaghasználat: rengeteg bontott
anyagot építettek be, ezzel a kivitelezési költségek lényege-
sen alacsonyabbak, ugyanakkor a környezet védelme szem-

pontjából is jelentõs, hiszen ezek így nem hulladékot képez-
tek, újrahasznosításukkal pedig rengeteg ipari energiát, szál-
lítást stb. spóroltak meg (helyben fellelhetõ bontott anyagok,
illetve sóskúti mészkõ jellemzõek építészeti elemekként). A
berendezésben, belsõépítészeti elemekben is rengeteg ötlet,
használt lim-lom gyönyörû és praktikus felhasználása jellem-
zi az épületet. A jó ízlésen túl természetesen szükség volt a
háziak leleményességére és kézügyességére is, de azt mond-
ják, ahogy haladtak elõre, már maguktól jöttek és még ma is
jönnek az újabb és újabb ötletek.

Nem messze ettõl az épülettõl egy kert is magára vonja a te-
kintetet. Leginkább az ébreszt tiszteletet, hogy a zöld remeket
nem szakember csinálta, hanem minden egyes szegletét a házi-
ak, ketten. Gép le sem tud menni a kertbe, így a kialakítás és a
folyamatos gondozás is kétkezi (négykezi) munka eredménye. 

Közelebbrõl venni csak észre, hogy a kert valójában nem ha-
gyományos díszkert, hanem vegyesen vannak benne dísz-, illet-
ve haszonnövények. Mindez olyan ösztönösen jó arányban,
hogy a kert esztétikájában felveszi a versenyt bármely épített
díszkerttel, ugyanakkor a család nyári konyhai szükségleteit is
kielégíti, még télire is marad lekvár, fagyasztott zöldség, fûszer
formájában. Ez a mai élelmiszerárak (és sajnos a kapható ellen-
õrizhetetlen minõség, összetétel) mellett komoly érték, ami így
már pénzben is mérhetõ.

Következõ írásomban szívesen mutatnék be olyan kerttel és
házzal/lakással kapcsolatos ötleteket, melyek mindenki haszná-
ra válhatnak, s itt, közvetlen környezetünkben megtalálhatóak,
használhatóak. Ha valaki szívesen megosztaná ez irányú ötlete-
it, tapasztalatait, várom jelentkezését e-mailben vagy telefonon.

E-mail: hometherapy@freemail.hu; tel: 06 70-941-8714;
www.hometherapy.mlap.hu

Orosházi Erzsébet
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Változnak az építési szabályok
Több lényeges ponton változnak a telepü-
lésrendezési és építési szabályok. A mó-
dosítások a közelmúltban  jelentek meg a
Magyar Közlönyben. Egyebek mellett klí-
maberendezést csak takarva lehet felsze-
relni egy már álló épületre.

Az új lakások egyik szobájának el kell
érnie a 17 négyzetmétert, de ebbe már
nem lehet beleszámítani az egy légtérben
levõ konyhát. Ha egy épületben 10 méte-
res szintkülönbség van, liftet kell építeni.
Az önkormányzatoknak parkolóhelyeket
kell kijelölniük a látogatott központok
környékén. A módosítások szeptember-
ben lépnek hatályba. Ez alól egy kivétel
van: csak 2013-tól kell minden, több mint
hat lakásos új épületnél a házban, vagy a
ház alatt parkolót építeni.

Az egyik új szabály szerint valameny-
nyi építési övezetben elhelyezhetõk a
megújuló energiaforrások mûtárgyai,
amennyiben a helyi építési szabályzat
vagy szabályozási terv másként nem
rendelkezik. Az utcafronti épületek utó-
lagos hõszigetelésének vastagságát –
közvetve – 10 centiméterben maximálja
az új szabály, azaz a 2002. március 15.
elõtt készült épületeknél a közterület

legfeljebb 10 centiméterrel csökkenthe-
tõ a homlokzat utólagos hõszigetelése,
vagy burkolása esetén. Klímaberende-
zést meglévõ épületre csak takarva lehet
felszerelni. Az új rendelet megadja a
gépjármûtároló legkisebb méretét is, ez
2,70-szer 5 méter. Bekerült a rendeletbe
az is, hogy a gyorsforgalmi út mellett – a
tengelyétõl mért 250 méteren belül –
nem lehet építményt elhelyezni. A tiltott
távolság országos fõút esetén 50 méter.
A készházak faanyagánál az OTÉK ed-
dig beépítés elõtti gombamentesítést írt
elõ, ez most kiegészült a rovarkár elleni
kezeléssel.

Újdonság az is, hogy az önkormányza-
toknak a városok központjaiban, valamint
az idegenforgalmi központok környékén
biztosítaniuk kell az odalátogatók
jármûveinek az elhelyezését. Ugyanitt a
kerékpárok elhelyezésérõl is gondoskodni
kell, de egyéni méretezés szerint. (A ren-
delet melléklete megadja a kerékpártáro-
lás normatíváit. Például lakásonként 1,
vendéglátó egységekben 75 négyzetméte-
renként 2, strandokon 20 férõhelyenként
1, míg a helyközi közlekedési végállo-
másokon a tervezett utasszám 5 százalé-

kával azonos kerékpártárolót kell
kialakítani.)

A módosító rendelet részletesen foglal-
kozik az akadálymentesítéssel is. Az aka-
dálymentesített területen például a kü-
szöb legfeljebb 20 milliméter magas le-
het, és le kell kerekíteni. Ha ennél maga-
sabb, akkor lejtõsre kell kialakítani. Az
akadálymentes ajtónak legalább 90 centi-
méter szélesnek kell lennie. Eddig liftet
akkor kellett építeni egy házba, ha a lakás
padlószintje 13,65 méternél magasabbra
esett. Az új elõírás szerint lift kell, ha 10
méternél nagyobb szintkülönbséget kell
áthidalni az épületben, illetve minden kö-
zépmagas és magas épületben bútorszál-
lító liftnek is kell lennie. Középmagas a
szabályok szerint a ház 13,65 és 30 méter
között, afelett már magasnak számít.

A lakás egyik lakószobájának továbbra
is el kell érnie a 17 négyzetmétert, de a
jövõben ebbe nem lehet beszámítani a
vele egy légtérben lévõ konyhát és
étkezõt.

Az OTÉK új szabályainak többsége
szeptember 12-én lép hatályba, de példá-
ul a 6 lakásosnál nagyobb házak kötelezõ
garázsait csak 2013-tól kell megépíteni.

A statisztikák szerint Európa szinte valamennyi államában évrõl-
évre egyre kevesebben kötnek házasságot. Szembesülni kell az-
zal a társadalmi ténnyel, hogy azt a házasságon alapuló család-
modellt, amelyre a családjogi rendszer épül, egyre kevesebben
választják követendõ példaként. Erre figyelemmel alkotta meg az
Országgyûlés a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi
CLXXXIV. törvényt, amely 2009. január 1. napján lép hatályba,
és amely  törvény számos vonatkozásban ad olyan jogot az élet-
társaknak, amelyek eddig csak a házastársakat illették meg.

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anya-
könyvvezetõ elõtt együttesen jelenlévõ két, tizennyolcadik élet-
évét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással
bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat két kivételtõl eltekintve a há-
zassággal azonos joghatásokkal jár: azaz  ha törvény eltérõen
nem rendelkezik,

a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi
kapcsolatra,

b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a
bejegyzett élettársra vagy élettársakra,

c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett
élettárs túlélõ bejegyzett élettársára,

d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személy-
re, akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntették,

e) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársak-
ra is megfelelõen alkalmazni kell.

A bejegyzett élettársak azonban nem jogosultak a közös gyer-
mekké fogadásra, és nem vehetik fel egymás nevét.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnik az egyik élettárs ha-
lálával, vagy ha az élettársak egymással házasságot kötnek, vala-
mint az élettársi kapcsolat megszüntetésével. A bejegyzett élettár-
si kapcsolat megszüntetésére a házasság felbontására vonatkozó
rendelkezéseket alkalmazni kell. A bejegyzett élettársi kapcsolat
akkor is megszûnik, ha az élettársak közös megegyezése alapján
a közjegyzõ a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszünteti.

Könyvesné dr. Tóth Beáta ügyvéd

Mit kell tudni a bejegyzett
élettársi kapcsolatról?
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Wittinghoff önkormányzati
rendõrséget szeretne

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármes-
tere az Országos Sajtószolgált útján köz-
zétett közleményében önkormányzati
rendõrség létrehozását kezdeményezte.

„Összefogást az önkormányzati rendõr-
ségért! 

A napokban felröppent egy hír, misze-
rint a Magyar Gárda vidéki térnyerését el-
lensúlyozandó, kormányzati körökben
felmerült az önkormányzati rendõrség lét-
rehozásának gondolata. Kondorosi Fe-
renc igazságügyi államtitkár is megfonto-
landónak tartja az elképzelést, s egy meg-
erõsített közterület-felügyelet koncepció-
ját vázolta fel. Szomorúnak tartom, hogy
mindehhez a Magyar Gárda megjelenésé-
re volt szükség, s álláspontom szerint csu-
pán a közterület-felügyelet megerõsítése
kevés. 

Az elmúlt évtizedben több ízben java-
soltam olyan törvénymódosítást, mely le-
hetõvé teszi, hogy az önkormányzatok
nagyobb súllyal szólhassanak bele a helyi
közbiztonsági feladatok megoldásába. Ez
annál is indokoltabb, mivel az önkor-
mányzati törvény a közbiztonságért az
önkormányzatokat teszi felelõssé. A ja-

vaslatom az volt, kezdjük meg a rendõr-
ség átalakítását olyan módon, hogy – az
országos hatáskörû bûnüldözési feladatok
kivételével – legyen lehetõsége az önkor-
mányzatoknak arra, hogy a közbiztonság
megerõsítése érdekében – európai mintá-
kat követve – létrehozhassák az önkor-
mányzati rendõrséget. Az okmányirodák
átszervezésének tapasztalatai is jól mutat-
ják, hogy ha a rendfenntartó szervektõl át-
kerül egy feladat a szolgáltató szemléletû
önkormányzatokhoz, akkor annak ellátá-
sa lényegesen jobb színvonalon, sokkal
inkább polgárbarát módon történik, mint
korábban. 

Az önkormányzati fenntartású rendõr-
ség közelebb lenne az emberekhez, köze-
lebb a problémákhoz, és így szükségsze-
rûen a megoldásokhoz is. Az önkormány-
zati rendõrség tevékenysége önkéntelenül
inkább a bûnmegelõzésre, mint a bünte-
tésre irányulna. Hatékonyabbá válhatna a
mûködés, a felderítés, a megelõzés. Ez a
modell jól bevált számos országban. 

Meggyõzõdésem, hogy a hatékonyabb,
olcsóbb rendõrség megteremtéséhez az
önkormányzati rendõrség felállításán ke-

resztül vezet az út, ezért pártállástól füg-
getlenül polgármester-társaim támogatá-
sát kérem ahhoz, hogy összefogva álljunk
ki, és fogalmazzuk meg igényünket a
rendõrség önkormányzati fenntartásba
vételére. Az átvett feladatokhoz tartozó
pénzügyi fedezetnek természetesen nor-
matív alapon szintén az önkormányza-
tokhoz kell kerülnie. Elõször a jogi kerete-
ket kellene megteremteni, és elsõ körben
önkéntessé tenni a csatlakozást ehhez a
rendszerhez. 

Budaörsön már ma is kiemelt pénzügyi
támogatással igyekszünk több rendõrt
biztosítani a város területére. Szabadna-
pos rendõröket »vásárolunk«, legutóbb az
objektumõrzés feladatait vettük le a rend-
õrség válláról. Talán ennek is köszönhet-
jük, hogy városunkban tavaly radikálisan
csökkent a bûnesetek száma. Budaörs vá-
rosa vállalja a kezdeményezés koordiná-
lását, és azt is, hogy finanszírozza egy
ilyen rendszer bevezetését – közigazgatá-
si kísérletként – a saját területén. 

Wittinghoff Tamás, Budaörs város pol-
gármestere.”

(OS)

Haladék a kétütemûeknek
A Magyar Közlöny 2008/103. számá-
ban, 2008. július 14-én megjelent a
Gépkocsik környezetvédelmi felül-
vizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló
7/2002 GKM-BM-KvVM együttes ren-
delet módosítása. A rendelet a megje-
lenést követõ harmadik napon lépett
hatályba. 

A rendelet a 2004. július 15-e elõtt
tulajdonba került kétütemû motorral
szerelt gépkocsik (Trabant, Wartburg,
Barkas) katalizátorral való felszerelé-
sének, vagy leselejtezésének határide-
jét 2020. december 31-ig tolja ki. A rendelkezés csak azokra a kétütemû gépkocsikra
vonatkozik, amelyek tulajdonosa nem változott azóta, tehát az idõközben eladott gép-
jármûveknek teljesíteniük kell a rendeletben elõírt szénhidrogén-kibocsátási (CH) ha-
tárértéket. 

A kétütemûek környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl szóló szabályo-
zás 2002-es életbe lépése óta a kétütemûek száma a harmadára csökkent, jelenleg leg-
feljebb 100 ezerre tehetõ. A kétütemû jármûvek túlnyomó többsége mára már hobbi-
autóvá vált, illetve vidéki kistelepüléseken fut, viszonylag keveset. Így más EU-
tagállamokhoz, pl. Németországhoz hasonlóan a forgalomból való kifuttatásukhoz a
megfelelõ hosszúságú türelmi idõ biztosítása vált indokolttá.

„Seriffek”
Újbudán

Az amerikai seriffekhez hasonló jogosít-
ványú tucatnyi kerületõr állhat hamaro-
san szolgálatba Újbudán. 

A „magyar seriffek” egy ún. önkormány-
zati rendõrség szervezetébe tartoznának. A
kerületõrök kezdetben a közterület-fel-
ügyelõk mellett dolgoznak majd. Az
újbudaiak azonban azt tervezik, hogy a jö-
võben egy személy kapja meg a közterület-
felügyelõi és kerületõri jogosítványokat. 

A Magyar Hírlapnak nyilatkozva
Danielisz Béla, a Fõvárosi Közgyûlés vá-
rosrendészeti bizottságának szocialista
elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: Bu-
dapesten ezerhétszáz-kétezer önkor-
mányzati rendõr képes lenne hatékonyan
õrizni a közterületi rendet. Az egységes
önkormányzati rendõrség felállításához
azonban kétharmados törvények módosí-
tása szükséges – tette hozzá. 


