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Október 23.
Gáti István: Lobogtasd a zászlót

Most kezdünk élni mindnyájan, mikor
deríti hajnalát egy messzi kor
s mely elnyomottan régen szendereg
a vágy valósul és az emberek
kiket nem fûzött eddig egybe
semmi: testvérek, s emberek akarnak lenni.

Ady Endre: A Tûz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

Az esõ emberi bátorság
Áldassék: a Tûz csiholója,
Aki az ismeretlen lángra
Úgy nézett, mint jogos adóra.

Mint egy Isten, hóban vacogva
Fogadta szent munkája bérét:
Még ma is minden bátor ember
Csörgedezteti az õ vérét.

Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó rongy pulyáknak:
Legkülönb ember, aki bátor,
S csak egy különb van, aki: bátrabb.

S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bõrét gyáván nem óvja:
Mint õs-õsére ütött Isten:
A fölséges Tûz csiholója.

Sinka István: Üdv néked ifjúság!

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyt adott kezébe isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonát fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

MAJOR LAJOS (VONYARCVASHEGY) MUNKÁJA
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A Pusztazámor Községért Közalapítvány idén elsõ alkalommal
hirdeti meg fotópályázatát, a következõ korosztályokban:

I. korosztály:  6–12 éves
II. korosztály: 12–16 éves
III. korosztály: 16–22 éves
Témakör: Fókuszban Pusztazámor
Minden pályázó maximum 5 db képet adhat be, egyazon fo-

tográfia nem szerepelhet több korosztályban! 
Beadási (jelentkezési) határidõ: 2008. november 30. (Postára

adás határideje is. A késedelmesen leadott vagy postára adott
mûveket értékelés nélkül a rendezõk kizárják a pályázatból.)

Díjátadó: 2008. december 12.
Kiállítás: 2008. december 3–19.

Pályázati feltételek

A pályázaton csak diákok és amatõr fotósok vehetnek részt, a
korosztályok szerint.

Pályázni maximum 5 (öt) darab 2008. január 1-je után készí-
tett eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzõi jogá-
val alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó. Bármi-
lyen, Pusztazámorhoz köthetõ, vagy azzal kapcsolatos témakör-
ben készülhetnek fotók. 

A pályamunkákat leadni a Pusztazámor Községért Közalapít-
vány székhelyén (Polgármesteri Hivatal: 2039 Pusztazámor,
Munkácsy Mihály utca 1.) lehet.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészíté-
sével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott
esetleges személyiségi és szerzõi jogsértésekért minden felelõs-
ség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkezõ
anyagi felelõsséget is. 

A résztvevõ a pályázati anyag elküldésével automatikusan el-
fogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a ren-
dezõk a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítés-
mentesen használják. 

A fényképek hátulján csak és kizárólag a következõ adatok je-
lenjenek meg:

· a kép leírása (hol, mikor készült)
· a korcsoport (I. korosztály; II. korosztály; III. korosztály)
· a pályázó jeligéje

A fényképen bármilyen más azonosító jelzés, vagy jel a
pályázatból való automatikus kizárással járhat. A fenti adatok
nélkül a bírálat nem lehetséges.

A jeligét vagy jelszót kérjük egy zárt borítékra ráírni és a borí-
tékban elhelyezni a pályázó nevét; életkorát; lakcímét, telefon-
számmal; esetleg e-mail címét. 

A boríték külsejére bármilyen más azonosító jelzés vagy jel el-
helyezése a pályáztaból való automatikus kizárással járhat.

Több pályamû esetén, minden képhez külön borítékot kell
csatolni a szükséges adatokkal, az azonosítás érdekében. 

A képek formai és technikai követelményei

A képek legalább 10x15 cm-es méretben, nyomtatott formátum-
ban legyenek.

Álljon rendelkezésre vagy a negatív, vagy olyan digitális ere-
deti (JPEG-formátumban), melyrõl legalább 15x21-es nagyítás
készíthetõ (a nyertes képeket legalább ekkora méretben szeret-
nénk kiállítani).

Felhívjuk a jelentkezõk figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ
NEM KÜLDHETÕ BE!

Nem küldhetõ be fotósorozat és olyan pályamû, melynél az
eredeti felvétel tartalmi vagy kompozíciós jellegét megváltozta-
tó képmódosító eljárást alkalmaztak.

A fotók manipulálásának számít:
· Képelemek kiretusálása/hozzáadása
· A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója. 
· Digitális effektek vagy szûrõk alkalmazása az utómunka során.
Nem számít a fotómanipulálásnak:
· A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientá-

ciójának megváltoztatása. 
· A teljes képet érintõ színkorrekció. A kép fényességének,

kontrasztjának, élességének állítása. 
· A színes felvételek fekete-fehérré alakítása. 
· Analóg felvételeknél a szkennelési / digitalizásási hibák (kar-

colás, porszem) kiretusálása. 

A pályázat díjazása

A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Pusztazámor Községért
Közalapítvány kuratóriuma, meghívott bírálókkal együtt végzi.

Kategóriánként egy-egy fõdíj kerül kiosztásra.
Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.
A korosztályok elsõ helyezettjei a következõ díjazásban része-

sülnek.
I. korosztály: 19" TFT monitor
II. korosztály: 21" TFT monitor
III. korosztály: Digitális fényképezõgép
A három kategória I. helyezett felvételei felkerülnek Pusztazámor

honlapjára (www.pusztazamor.hu); bekerülnek a Zámori Hírek új-
ságba, valamint kiállításra kerülnek Pusztazámor általános iskolá-
jában (a beadott pályamunkák mennyiségének függvényében).

Pusztazámor, 2008. szeptember 26.
Pusztazámor Községért Közalapítvány Kuratóriuma

Fotópályázat

„Fókuszban Pusztazámor”
Fotózz Te is!

Cigányzenei koncert
Pusztazámoron

Pusztazámor Község Önkormányzata és a Pusztazámor
Községért Közalapítvány cigányzenei koncertet rendezett
október 12-én, vasárnap délután az Öreg Tölgy Kastélyfoga-
dóban.

Fellépett: Csonka József és cigányzenekara, Horváth Zol-
tán és cigányzenekara, Sándor Dezsõ és cigányzenekara. 

A rendezvény ingyenesen volt látogatható.
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Összefoglaló a képviselõ-testület
rendeleteirõl, határozatairól, döntéseirõl

Augusztus 26.
A képviselõtestület ülés napirendjén hét
téma szerepelt: 1. Pusztazámor telepü-
lésszerkezeti tervének részletes módosí-
tása (önkormányzati egyeztetési anyag).
2. Elõterjesztés az önkormányzat 2008.
évi költségvetésének módosításáról. 3.
Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi
költségvetése I. féléves teljesítésérõl. 5. A
gyermek és felnõtt étkeztetésrõl szóló
rendelet módosítása. 6. Az Esélyegyenlõ-
ségi terv elfogadása. 7. Egyebek.

Az elsõ napirend keretében Szabóné Pá-
nyi Zsuzsanna, a HÉSZ módosítási mun-
kálatainak elvégzésével megbízott terve-
zõ ismertette a HÉSZ-ben történt jelentõ-
sebb változásokat, módosításokat. Ezt
követõen a képviselõk és az ülésen je-
lenlévõk tettek fel konkrét kérdéseket, il-
letve fogalmaztak meg javaslatokat a ter-
vezõnek.

Dr.Kosztyi Emma jegyzõ hozzászólásá-
ban elmondta: amennyiben a testület el-
fogadja az elõzetes egyeztetõ anyagot, to-

vábbküldik a szakhatósághoz, melynek
45 nap áll rendelkezésére a válaszadásra.
Ezután a kikötésekkel kiegészítve 30 nap-
ra kifüggesztik a lakosság tájékoztatása
céljából. Ugyanezen 30 nap áll rendelke-
zésére az állami fõépítésznek is a végle-
gezésre. Ezt követõen kerül a testület elé
elfogadásra az anyag. A képviselõ-testület
egyhangú szavazattal (7 igen) a HÉSZ elõ-
zetes egyeztetõ anyagát elfogadta.

A második napirendi pont keretében a
testület egyhangú szavazattal (7 igen) mó-
dosította az önkormányzat 2008-as költ-
ségvetésérõl szóló rendeletet.

A képviselõ-testület – Pátrovics Bene-
dek polgármester és dr. Kosztyi Emma
jegyzõ szóbeli kiegészítésével – megis-
merte és elfogadta az önkormányzat
2008. évi költségvetése I. féléves végre-
hajtásáról szóló beszámolót.

A testület 6 igen, 1 nem szavazattal
módosította a gyermekek és felnõttek
étkeztetésrõl szóló rendeletét. A rende-
let az iskolai dolgozók vendégebédjé-
nek térítési díját 500 forintban határoz-
za meg.

A képviselõ-testület megtárgyalta és
egyhangú szavazattal elfogadta az önkor-
mányzat Esélyegyenlõségi tervét. A Köz-
oktatási esélyegyenlõségi program végre-
hajtásának feladataira – az érintettek
bevonásával – 2008. október 31-ig akció-
tervet kell készíteni; a Nevelési programot
2008. december 31-ig kell felülvizsgálni. 

Az Egyebek napirendi pont keretében
elõször az óvodabõvítéssel kapcsolatban
felmerült fejleményekrõl, kérdésekrõl volt
szó. A testület úgy határozott, hogy a jog-
szabályi háttér részletes megismerése
után visszatér a kérdés tárgyalására. Téma
volt a Pusztazámori Regionális Hulladék-
kezelõ tárgyában a Fõvárosi Önkormány-
zattal kötendõ kompenzációs megállapo-
dás, a Kossuth-szobor mielõbbi felújítása,
a Pusztazámor Községért Közalapítvány
tevékenységérõl tartandó munkamegbe-
szélés, valamint több más kérdés (patak-
meder tisztítása, az orvosi rendelõ ajtajá-
nak szigetelése stb.).

A testületi ülés zárt ülésrésszel zárult,
melyen személyi kérdésben döntöttek a
képviselõk.

Szeptember 9.
Az ülésnapnak két tervezett napirendi
pontja volt. 1. A Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelõvel kapcsolatos kompen-
zációs megállapodás. 2. Egyebek.

Az elsõ napirendnél elsõként Pátrovics
Benedek polgármester tájékoztatta a kép-
viselõket a megállapodás részleteirõl,
majd dr. Berczi Norbert, az önkormányzat
ügyvédje szólt a jogi vonatkozású kérdé-
sekrõl. A megállapodással kapcsolatban
számos képviselõ fogalmazott meg kiegé-
szítést, pontosítást. A napirend vitájának
lezárását követõen a képviselõ-testület 6
igen, 1 nem szavazattal az elhangzott ki-
egészítésekkel elfogadta a megállapodás-
tervezet szövegét. A testület felkérte dr.
Berczi Norbertet, hogy a felvetett kérdése-
ket egyeztesse a FKF Zrt. ügyvédjével.

Az Egyebek napirendi pont keretében
szó volt a teherautók súlykorlátozásáról,
az elmúlt idõszakban tartott községi és
térségi rendezvényekrõl, valamint a kép-
viselõ-testület következõ ülésének elõké-
szítésérõl.

K. Z.

SZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZIK A REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELÕBE
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További képek a fotóalbumban: www.pusztazamor.hu/kozseg/fotoalbum/15 

A nyár utolsó hétvégéjén játékos tanévnyitó sulibulirainvitálták a pusztazámori tanulókat. A nagyobbak kedvesmûsorral köszöntötték új társaikat, a kis elsõsök nyakárafelkerült az iskola logójával ellátott kendõ, ami aközösséghez való tartozásukat fejezi ki.
Ezzel a nyakravalóval ajándékozták meg a gyerekek ésMészáros Ildikó tagiskola-vezetõ a rendezvényt felkeresõKuzselné Schóber Ágnes igazgató asszonyt és PátrovicsBenedek polgármestert. A szép számban megjelentszülõknek alkalmuk nyílott kötetlen beszélgetésre aziskola és a község vezetõivel. 
Persze azért a vidámságé volt a fõszerep. Kézmûvesfoglalkozás, tábortûz és körjátékok is színesítették aprogramot. A családi vetélkedõn a lurkók mellett a papákés a mamák is számot adhattak gyorsaságukról,ügyességükrõl. A helyi Nagycsaládosok Egyesületénektagjai megszámlálhatatlanul sok palacsintával, innivalóvallátták el az éhes, szomjas gyereksereget. Idõsebb MadariAndrás (Bandi bácsi) nagypapa pedig az SZMK-s anyukákkuktáskodásával ízletes krumplipaprikást fõzött asokadalomnak. Köszönet a fáradozásukért. Köszönet jár a Zámori Kör Egyesület tagjainak és aPolgárõrségnek a rendezvényhez nyújtott segítségért,valamint annak az anonimitását kérõ úrnak is, akiadományával szponzorálta a rendezvényt. K. Á.
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Irodalmi est
Verses irodalmi estet rendeztek szeptember 20-án, szombaton 17 órától a Pusztazámori Tagiskola
közösségi színterében. A vendég: Zsíros-Simon Mária Nagykõrösön élõ költõ, író volt.

Zsíros-Simon Mária autodidakta módon, egy idõs költõ bíztatására kezdett írni. Több irodalmi
pályázaton szerepelt sikerrel. Könyveit Svájcban is kiadták. Versei sikerét az is jelzi, hogy gyakran
meghívják szavalóversenyek zsûrijébe. Mint a pusztazámori érdeklõdõknek elmondta, október közepén
jelenik meg legújabb, gyermekeknek szóló munkája, a Dínó család.

A beszélgetés végén a résztvevõk kérésére az alkotó dedikálta munkáit.
A programot a Pusztazámor Községért Közalapítvány támogatta.

Zsíros-Simon Mária:

Szeretnék madár lenni

Szeretnék madár lenni,
A zsebedben letelepedni,
Szeretnék szellõ lenni,
A bõrödet simogatni.

Szeretnék árnyék lenni, 
Folyton-folyvást csak követni,
Szeretnék könnycsepp lenni,
Az ajkadon megpihenni.
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Hajnalig szólt a muzsika
Szüreti mulatság Pusztazámoron

Október 4-én délután a borús, õszi idõ ellenére sokan érkez-
tek az iskolába. A kisbíró „kihirdette” a szüreti mulatságot, és
elkezdõdött az „idei szüret”. A bíró és bíróné is megérkezett
és elfoglalta helyét. Szilágyi Tibor és a Naplemente Nyugdí-
jasklub finom mustot készített a jelenlevõknek, közben az is-
kolások verssel, dallal, tánccal köszöntötték az õsz e nagy
eseményét. A csõszlányok táncukkal mulatatták az idelátoga-
tó közönséget. Eközben a szüret bírója és bírónéja, a kisbíró
és a csõszök hintóval körbejárták a falut és kihirdették a szü-
reti bált. 

Az esti program a csõszök táncával, a bíró és bíróné köszön-
tésével, majd a szürettel vette kezdetét. Hajnalig húzta a
Rozbora-duó a talpalávalót, sok volt a móka, a kacagás, a jó-
kedv. Az iskola és óvoda szülõi munkaközössége a büfében
szorgoskodott, hogy senki ne szomjazzon, ne éhezzen a mulat-
ságon.

A szüreti mulatságot a Pusztazámor Községért Közalapítvány
támogatta. Köszönet a támogatónak és mindenkinek, aki segítet-
te, hogy e rendezvény tizedik alkalommal is megvalósuljon. 

K. Á.



2008/59 / ZÁMORI HÍREK

Magyar Örökség-díjat
kapott báró Kemény János

Szeptember 20-án Magyar Örökség-díj-
jal tüntették ki posztumusz báró Ke-
mény Jánost, a Pusztazámor partnerte-
lepülésén, az erdélyi Marosvécsen ren-
dezett Erdélyi Helikon írótalálkozók
szervezõjét, házigazdáját – tájékoztatta
a Zámori Híreket Kemény Endre, a ki-
tüntetett unokája.

A Magyar Tudományos Akadémia
épületében, szeptember 20-án, az idén
immár harmadszor került sor a Magyar
Örökség-díj átadására.  Ez alkalommal a
kitüntetettek között szerepelt báró Ke-
mény János is, aki a két világháború kö-
zötti erdélyi irodalom és kultúra terén
betöltött szerepéért kapta az elismerést.
A díjátadó ünnepségen Korbuly Péter, a
Magyar Rádió volt fõbemondója egy
részletet olvasott fel Kemény János: „A
havas dicsérete” címû novellájából,
majd Adamovits Sándor, a

Helikon–Kemény János Alapítvány Kuratóriumának elnöke
méltatta a díjazottat. Végül a posztumusz díjról szóló okleve-
let és az aranyjelvényt, Kemény János egyetlen élõ fia, Ke-
mény Miklós, valamint Kemény Endre és Kemény Zsigmond,
az író unokái vehették át.

Ezen a napon, a Magyar Örökség kitüntetõ címet bizonyító
oklevelet és az aranyjelvényt, Kemény Jánossal együtt a
Ghymes együttes, Szarka György kolozsvári honismereti veze-
tõ, Rónay György költõ, író, mûfordító, irodalomtörténész,
Schultheisz Emil orvostörténész, Nemes Nagy Ágnes költõ, mû-
fordító, esszéíró, valamint a Szentendrei Mûvésztelep képvise-
lõje is átvehette.

A kitüntetést azoknak a magyar személyeknek vagy csoportok-
nak ítélik oda, akik/amelyek hozzájárultak a magyar kultúra,
gazdaság, sport, tudomány, egészében a magyar társadalom er-
kölcsi, szellemi és életminõségének felemeléséhez. A kitüntetet-
tek alkotják a „Magyarság Szellemi Múzeumát”. 

A Magyar Örökség-díjat állampolgári javaslatok alapján titkos
szavazással ítéli oda a bírálóbizottság, melynek tagjait semmi-
lyen érdek vagy politikai meggondolás nem vezérli a döntések
meghozatalakor, egyedül a felmutatott teljesítmény társadalmi,
szellemi és erkölcsi értéke.

A díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javas-
latára a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma 1995-ben hoz-
ta létre. A bizottság elnöke 2000-ig Mádl Ferenc volt, 2000-tõl
pedig Hámori József akadémikus.

Esetenként hét díjazott neve kerül be az Aranykönyvbe, mely-
nek a Magyar Örökség-díjakat tartalmazó elsõ kötete a Magyar
Nemzeti Múzeumban látható.

AZ ERDÉLYI HELIKON ÍRÓTALÁLKOZÓK SZÍNHELYE, A MAROSVÉCSI

KEMÉNY-KASTÉLY
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„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nem-
zetének – nem derék ember” (Gróf Széchenyi István)

Kevés olyan személyisége van a magyar történelemnek, mint
Széchenyi István, aki méltán érdemelte ki a „legnagyobb ma-
gyar” címet. Napjainkban híján vagyunk az ilyen kvalitású ál-
lamférfiakból, ezért a nemzetünk számára fontos döntések kez-
deményezése, nekünk, civileknek jutott osztályrészül.

Az elõzményekrõl
Hazánkat elárasztották a legsilányabb minõségu áruk, melyek
nem csak egészségünket veszélyeztetik, hanem olcsó dömping-
áraiknak és nem megfelelõ minõségüknek köszönhetõen ellehe-
tetlenítették a magyar termelõket, vállalkozókat, ezzel nemzet-
gazdaságunknak, nemzettudatunknak is óriási kárt okoztak,
okoznak.

Honi termékek híján függõségünk immár állandósult a külföl-
di áruktól, illetve az elõállító országok gazdasági-politikai
helyzetététol, ezáltal a magyar produktív gazdaság szereplõi és
hazánk polgárai egyaránt kiszolgáltatottá váltak.

A mai helyzetrõl
A boltok polcain található áruk túlnyomó része nem Magyaror-
szágon készült, elõállítóik külföldi cégek, melyek tekintélyes
hasznot húznak a termékekbõl. Az eladásból származó bevételt
azonban kiviszik az országból, ezért abból más nemzetek polgá-
rai részesednek. A kereskedelmi cégek döntõ többsége szintén
külföldi kézben van, így a termék eladásából eredõ bevétel sem
a magyar vállalkozókat gazdagítja, a hazai kereskedelmi cégek
kénytelenek beolvadni a multinacionális csoportokba, különben
csõdbe mennek. Mindezek figyelembevételével megállapíthat-
juk: a magyar vásárlók fizetik meg mások jólétét, miközben ha-
zai termelõink számára még az alapvetõ juttatások is bizonyta-
lanok.

Gazdasági jólétünk alapja a stabil ipar, azonban nem mellé-
kes, hogy az ipar által termelt haszon hol marad. A termelõk
nyereségük tekintélyes részét visszaforgatják vállalkozásaikba,
hogy lépést tudjanak tartani versenytársaikkal. A magyar
termelõk azonban jelentõs hátrányt szenvednek a külföldi,
tõkeerõs konkurenciával szemben, mivel termékeik hátrányt
szenvednek saját, honi piacukon.

Miért jó a magyar termék?
Nézzük, miért is jó a magyar termék? Helyben termelik, készítik,
ezért:

– magyar munkaerõ szükséges az elõállításához, így munkát
ad a magyar embereknek;

– a termék elõállítója helyben adózik, így hozzájárul hazánk
költségvetéséhez;

– nem terheli a messzirõl történõ ideszállítás költségeit;
– élelmiszerek esetén egészséges, mert nem tartalmaz

frissentartó adalékanyagokat;
– csökkenti kiszolgáltatottságunkat az importtermékekkel

szemben;
– magyar igényeknek felel meg, így nem a vásárlót kényszerí-

ti az áruhoz való
alkalmazkodásra,
hanem a termelõt
ösztökéli a vevõ
igényeinek kielé-
gítésére;

– megakadályozza a
vidék elsorvasztá-
sát, és lehetõséget
nyújt a megúju-
lásra;

– nem vész kárba az évszázadok alatt felhalmozott tudás-
anyag.

Csak magyar terméket vegyünk?
Az import termékeket természetesen nem nélkülözhetjük, mivel
országunk nem képes mindent elõállítani. Nem kérhetõ a vásár-
lótól, hogy mondjon le alapvetõ szükségleteirõl, mert azt nem
hazai cég gyártja, azonban saját jól felfogott érdekében
elõnyben részesítheti a hazai termékeket.

A magyar terméket vásárló honfitársaink mellett a termékek
elõállítóit és a kereskedõket is megszólítjuk, hiszen részvételük
nélkül a vásárlók döntése is nehézségekbe ütközik. Felkérjük a
cégeket, hogy termékeiken jól látható helyen tüntessék fel a
gyártás helyszínét, Magyarországot, esetleg a magyar trikolórral
keltsék fel vásárlóik figyelmét a származási helyre. 

A magyar termék napja
A felsorolt érvek szükségessé teszik, hogy felhívjuk társadalmunk
figyelmét a honi termékek elõnyeire, ezért javasoljuk, hogy min-
den év szeptember 21-e, Széchenyi István születésnapja legyen
a magyar termék napja. Felkérjük a magyar polgárokat, hogy
ezen a napon csak magyar terméket vásároljanak, így demonst-
rálva kiállásunkat a hazai termelõkért, vállalkozásokért, munka-
vállalókért, a magyar gazdaságért!

Felhívjuk továbbá a parlament összes képviselõjét, hogy iktas-
sák törvénybe e napot, mint hivatalos ünnepnapot.

A petíció írói vállalják, hogy listát állítanak össze azokról a
gyártókról, termelõkrõl, kereskedõkrõl, akik/amelyek a
következõ kritériumoknak megfelelnek:

– a gyártás, termelés helyszíne Magyarország kell legyen;
– az áru elõállításában magyar emberek vesznek részt;
– az alapanyag legalább 60%-a magyar forrásból származzon

(élelmiszer esetén 90%);
– a cég Magyarországon legyen bejegyezve, itt adózzon;
– magukat magyarnak valló tulajdonosai legyenek (100%-ban).
Jelentkezni a magyartermeknapja@polgarinfo.hu e-mail cí-

men lehet. Kérik a cég nevét, székhelyét, elérhetõségét megad-
ni, valamint röviden felsorolni fõbb termékeiket. A folyamatosan
frissülõ listát a www.polgarinfo.hu portálon helyezik el.

(A petíció aláírható az alábbi címen:
http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=ePetitions&op=
more_info&ePetitionId=9)

Közreadja:
Károvits Tamás

FÓRUM

Vásároljunk több magyar terméket!
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Igazi térségi õszi fesztivállá nõtte ki magát szeptember 27-én,
szombaton a IV. Tárnoki Szüreti Fesztivál. Hét környékbeli tele-
pülés – Diósd, Érd, Ercsi, Százhalombatta, Pusztazámor, Sóskút
és Törökbálint – fogadta el a házigazdák szíves invitálását a ren-
dezvényre. A fenti városok, nagyközségek, községek polgármes-
terei mellett számos civil szervezet, mûvészeti csoport és nem
kevés egyéni érdeklõdõ is részt vett a rendezvényen.

Tárnok polgármestere, Szolnoki Gábor megnyitójában el-
mondta: valamennyi résztvevõ település gazdag szõlõ- és bor-
kultúrával rendelkezik. A rendezvény célja, hogy immár regio-

nális keretek között felidézzük a szõlõmûvelés, a bor, „a palack-
ba zárt élet” készítésének évszázados hagyományait, értékeit, a
régi idõk máig átörökített mesterségeit.

Az idén szüretelt mézsárga szõlõfürtöket, az elsõ bort megál-
dotta a katolikus plébános és a görög katolikus lelkész, majd a
hegybírók és a csõszök kaptak szót a színpadon, akik tréfás rig-
musaikkal megalapozták a vidám, oldott hangulatot.

Ezt követõen a résztvevõk a polgármesterek asztalához járul-
tak, ahol a nyolc elöljáró – köztük Pátrovics Benedek,
Pusztazámor polgármestere -- személyesen kínálta a vendégek-
nek települése borát.

A kistérségi bórkostolást követõen a résztvevõk megnézték-
meghallgatták a fellépõ mûvészeti csoportok, néptáncegyüttesek
mûsorát. A jó hangulatú napot az elmaradhatatlan szüreti bál
zárta.

K. Z.

Kistérségi szüreti mulatság
Tárnokon

EMLÉKFOTÓ A KIRÁLLYAL ÉS A KIRÁLYNÉVAL

A SZÜRETI MULATSÁG ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA

A POLGÁRMESTEREK KÍNÁLTÁK A TELEPÜLÉSEK BORAIT
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ÁTADTÁK AZ ÚJ AUTÓPÁLYA-SZAKASZT

Szepember 23-án ünnepélyes keretek között átadták a
forgalomnak az M6-os autópálya M0-ás autóút – Érdi te-
tõ közötti 8,5 kilométeres szakaszát.

Az M0-ás autóút – M6-os autópálya Barackos úti csomó-
pontjában rendezett avatási ünnepségen a meghívottak kö-
zött ott voltak a környékbeli települések polgármesterei, köz-
tük Pátrovics Benedek, Pusztazámor polgármestere is.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök beszédében elmondta: hat
év alatt több mint duplájára, csaknem 1200 kilométerre nõtt
a gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon. Meggyõzõdése
szerint ezt az idõszakot az utókor történelmi léptékûnek fog-
ja nevezni, amelyet csak Baross Gábor nagymérvû vasútfej-
lesztéseihez lehet mérni. A kormányfõ szerint a közös kultú-
rán és történelmen kívül az is egyben tarthat egy országot, ha
polgárai jó minõségû autópályákon érhetik el egymást. 

A sztráda a körgyûrûhöz a XXII. kerületi Barackos útnál
háromszintû, gyûjtõ-elosztó pályás csomóponttal csatla-
kozik. A csomópont környezetében három kilométeren át
kétszer három sávossá építették ki az M0-ás autóutat azért,
mert így épül majd újjá a körgyûrû teljes nyugati szektora.
Ugyancsak emiatt borítja az utat beton kopóréteg.

Eredetileg 2007 februárjában fejezték volna be a mun-
kálatokat az új szakaszon, ám a sok közmûkiváltás miatt
szükség volt a kivitelezési határidõ módosítására.

Az építkezést számos tényezõ nehezítette. Mivel a nyom-
vonal a korábbi Metallochemia gyár területén keresztül ha-
lad, szükség volt az évtizedeken át szennyezõdött terület
környezeti kármentesítésére is. A sztráda olyan területen ha-
lad keresztül, amely a fõváros energiaellátását biztosítja.
Összesen nem kevesebb, mint 120 kilométer közmûvezeté-
ket kellett áthelyezni az építkezés során. Emellett a sztráda
két patak és két vasútvonal fölött halad keresztül.

Az autópálya mellett 22 kilométernyi önkormányzati és
országos közutat építettek. A csomópontok között ideha-
za egyedülálló, háromszintû mûtárgyegyüttes épült az
M0-ás és az M6-os metszéspontjában. A bonyolult tech-

nológia következtében az építkezés fajlagos költsége
mintegy duplája az átlagos autópálya-építési költségek-
nek. A beruházás kivitelezõje a Vegyépszer Zrt., a szerzõ-
dés szerinti bekerülési összeg 47,4 milliárd forint. 

Ingyenes lesz az M6-os autópálya most átadott szaka-
sza egyes autók számára – jelentette be Budai Bernadett
kormányszóvivõ az átadási ceremóniát követõ budapesti
tájékoztatóján. A 3,5 tonna össztömeg alatti gépjármûvek
a frissen átadott autópályaszakaszt ingyenesen használ-
hatják a jövõben – közölte a szóvivõ. Budai Bernadett
hozzátette: a szaktárca rendelete a Magyar Közlönyben
olvasható. A szóvivõ szerint az autópálya ingyenessége
könnyebbséget jelent a sûrûn lakott településeknek, és je-
lentõsen tehermentesíti a környék alacsonyabb rendû út-
jait. Elmondta: a módosítás elhanyagolható mértékû be-
vételkiesést jelent az útpénztárnak. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy azok, akik eddig vásároltak autópályamatricát,
azok a jövõben is vásárlók maradnak.

FOTÓPÁLYÁZAT A TERMÉSZETRÕL

A Duna-Art Fotóklub és a Környezetvédõ Egyesület Érd
fotópályázatot hirdet Érd kistérség rejtett természeti és
kulturális értékei címmel. 

Pályázhatnak amatõr fotósok egy vagy több képpel (vagy
max. 3 darabból álló sorozattal), amely Érden, Diósdon vagy
Tárnokon készült. Az alkotásokat A4-es formátumban, fotó-
papíron kérik. A fényképeket a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központ recepcióján lehet leadni névvel, pontos elérhetõ-
séggel kizárólag 2009. február 16–20. között, 11–17 óráig.

A kiállítás megnyitója és az eredményhirdetés 2009
márciusában a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban
lesz. A pályázat anyagából kiállítást szerveznek a mûve-
lõdési központban, az elsõ három helyezettet jutalmaz-
zák! A kiállítást a régió más településein, iskolákban is
bemutatják. 

Bõvebb információ a 06-30-328-2750-es telefonon.

Térségünk hírTérségünk híreiei
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BUDAÖRS VEZET, TÖRÖKBÁLINT ELÕRETÖRT

A GfK Hungária idén hatodik alkalommal készítette el
Magyarország vásárlóerõ-térképét. A felmérésbõl kiderül:
a két évvel ezelõtt még Magyarország legtehetõsebb vidé-
ki településeként számon tartott Hévíz idén már csak a
harmadik legjobb teljesítményt tudta felmutatni, vásárló-
erõ-indexe az országos átlag 135,8 százaléka. A fürdõvá-
rost Budaörs és a balatoni Csopak elõzte meg 137,3 szá-
zalékos és 136,5 százalékos vásárlóerõ-indexszel. 
A 2006-ban szintén az öt legtehetõsebb település között he-
lyet foglaló Telkit kiszorította az ötös toplistából Törökbálint
(133,1 százalék) és Tihany (128,1 százalék). Budaörs és Tö-
rökbálint sikere feltehetõen nagyban köszönhetõ a magas
jövedelmû, az agglomerációba kiköltözõ lakosoknak, míg a
három fürdõváros elõkelõ helyezése valószínûsíthetõen az
intenzív turizmusnak tudható be. A lista végén végzõ tele-
pülések helyzete az elmúlt két évben nem sokat változott,
hiszen az akkori legalacsonyabb vásárlóerõvel rendelkezõ
öt település közül négy továbbra is a sor végén kullog. 
A legnagyobb nehézséggel küzdõ öt faluból három BAZ
megyében található, és a legnehezebb helyzetben az idei
adatok szerint Csenyéte van, ahol az egy fõre jutó vásárló-
erõ az országos átlagnak mindösszesen 37,6 százaléka. Az
országos átlag 40 százaléka körüli vásárlóerõvel rendelke-
zik a 2006. évi sereghajtó Gilvánfa (Baranya), valamint
Szakácsi (BAZ), Kiscsécs (BAZ) és Rinyabesenyõ (Somogy). 
A megyék rangsorában – Budapestet is ide értve – az elsõ

két hely szilárdnak tûnik: a fõváros továbbra is mintegy
35 százalékkal az országos átlag felett teljesít, és a máso-
dik helyen továbbra is tartja magát Gyõr-Moson-Sopron
megye 107,4 százalékkal. Az országos átlag fölötti vásár-
lóerõt tud felmutatni továbbá Fejér, Pest, Komárom-Esz-
tergom és Vas megye.
A sereghajtó megye 2006-hoz képest változatlanul
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (78,2 százalék), de az
utolsók között van Békés megye (82,7 százalék) és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye is (83,9 százalék). Ez utóbbi
megye vásárlóereje, ha csak 1 százalékponttal is, de ja-
vult a két évvel ezelõtt mért adatokhoz képest.

ÖNÁLLÓ HÁTTÉRPORTÁLRA KERÜLTEK A KÖZÉRDEKÛ ADATOK

Az elektronikus információszabadság rendelkezéseinek
megfelelõen Budaörs Város Önkormányzata önálló hát-
térportált hozott létre a jogszabály által elõírt adatok és
információk publikálására. A háttérportál a „Közérdekû
adatok” bannerre kattintva érhetõ el az önkormányzat
honlapjáról (www.budaors.hu), ahol felhasználóbarát
módon, áttekinthetõen találják meg az olvasók az infor-
mációkat. Az önkormányzat gondoskodik az adatoknak
az úgynevezett Közadattár és - Keresõ felé történõ továb-
bításáról is. Noha az adatfeltöltés hosszabb folyamat, az
önkormányzat már most a leggazdagabb adattartalommal
van jelen a közadattárban. 

Ér
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A NYELVTUDÁS MA MÁR ALAPKÖVETELMÉNY

Az idegennyelv-ismeret mára a kommunikáció, az állásvál-
lalás alapkövetelményei közé tartozik. A Zámori Hírek Sza-
bó Valériát, a térségben 1991 óta mûködõ érdi ELHouse
Nyelviskola szakmai vezetõjét kérdezte a nyelvtanulással
és a nyelvvizsgára való felkészüléssel kapcsolatban.

– Melyik nyelvet ajánlaná annak, aki bizonytalan a vá-
lasztásban?

– Az angol nyelv manapság már egyértelmûen a No. 1
nyelvvé vált. Itt Közép-Európában a német nyelvû országok
közelsége miatt ez a nyelv számunkra mindenképpen prak-
tikus választás akár turistáskodás, akár késõbbi munkaválla-
lás szempontjából. Manapság a kis nyelvek iránt is megnõtt
az igény. Ezért az angol és német nyelv mellett néhány éve
már az olasz nyelvet is oktatjuk nyelviskolánkban. 

– A nyelvtanuláson kívül milyen egyéb szolgáltatásokat
lehet igénybe venni a nyelviskolában?

– Ingyenes szintfelmérést nyújtunk azoknak, akik szeret-
nék megtudni, hogy az adott nyelvbõl milyen szintû tudás-
sal rendelkeznek. Ez a szolgáltatás nem jár tanfolyam láto-
gatási-kötelezettséggel. A szintfelmérést nemcsak felnõttek
és nyelvvizsgázni készülõ középiskolás tanulók, hanem
azok a szülõk is növekvõ számban igénybe veszik, akik ál-
talános iskolás gyerekeik nyelvtudásáról szeretnének meg-
gyõzõdni, például a középiskolai felvételi vizsga elõtt.

– Nyelvvizsga sokféle van. Melyiket válasszuk? Mi a
különbség az egynyelvû és kétnyelvû nyelvvizsga között?

– A kétnyelvû nyelvvizsgákkal ellentétben az egynyel-
vû nyelvvizsga feladatai nem tartalmaznak közvetítést az
idegen nyelv és a magyar nyelv között, ezáltal a felkészí-

tési idõ is lerövidül. Ezért is
választotta nyelviskolánk az
ECL-nyelvvizsgát, amely akk-
reditált, egynyelvû, hazailag
és nemzetközileg elismert, és
alapvetõen 4 nyelvi készséget
mér: szóbeli kommunikáció,
hallott szöveg értése, írásbeli
kommunikáció és olvasott
szöveg értése. Az ECL-
nyelvvizsga másik elõnye,
hogy nyelvtanozás nélküli
vizsga, a vizsgafeladatok között nincs kizárólag nyelvta-
ni tudást tesztelõ feladat. Az ELHouse Nyelviskola  mint
Regisztrált ECL Nyelvvizsga-felkészítõ Hely együttmûkö-
dik a Pécsi Egyetem Idegen Nyelvi Titkárságán mûködõ
Országos ECL Nyelvvizsga Központtal és az érdi Vörös-
marty Mihály Gimnáziummal, mint Regionális ECL Vizs-
gahellyel. Az ECL nyelvvizsgát választó hallgatóknak ez
praktikusan azt jelenti, hogy itt helyben, Érden készül-
hetnek fel és vizsgázhatnak ebbõl a típusú vizsgából.

– Milyen egyéb, a nyelvvizsgához kapcsolódó szolgál-
tatásokat nyújtanak a nyelviskolában?

– Nyelvvizsga-tanácsadó szolgáltatásunk ingyenesen igény-
be vehetõ magánszemélyek és intézményi megrendelõk ese-
tén. Ezenkívül komplett ECL írásbeli és szóbeli próbavizsgát is
szervezünk intézményi megrendelõknek, minimum 12 fõ ese-
tén. Ezt fõként a térségben mûködõ általános és középiskolák
veszik igénybe. A nyelvvizsga-tanácsadásról és a próbavizsgá-
ról további részleteket a www.elhousenyelviskola.hu honla-
pon találnak az érdeklõdõk. K. Z.
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MECSEKI HARGITA SZOBRÁSZMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

A százhalombattai „Matrica” Múzeumban szeptember
18-án  nyílt meg a múzeum új idõszaki kiállítása Oltárok
és stációk címmel, mely Mecseki Hargita szobrászmûvész
alkotásait mutatja be a közönségnek. A kiállítást dr.
Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria fõigazgatója
nyitotta meg. A megnyitón közremûködött Mecseki Har-
gita (ének), zongorán kísért Janik László mûvész tanár.

Mecseki Hargita mûvészeti tanulmányait 1962-ben a
Képzõ és Iparmûvészeti Gimnáziumban festõ és 1970-
ben a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász szakán
végezte, majd mûvészi és tanári diplomát szerzett. Meste-
rei Szabó Iván és Barcsai Jenõ. Tagja több mûvészeti
egyesületnek és társaságnak. 1974-ben elnyerte a Fiatal

Képzõmûvészek Stúdi-
ója ösztöndíját. Az
évek során mûvészeti
közéletben való inten-
zív közremûködésért
(jótékonysági tárlatok
és koncertek rendszeres
résztvevõje) számos el-
ismerést kapott.  Szû-
kebb környezetében,
Rákoscsabán 2003-ban
elismerõ díjjal tüntették
ki. Számos egyéni és
csoportos hazai és
nemzetközi kiállítása
volt.  Közterületen,
köztulajdonban lévõ je-

lentõsebb munkái Budapesttõl Pécelig számos helyen áll-
nak. 1995-tõl a Magyar Televízió több ízben portréfilmet
sugárzott róla. 

A múzeum a gyönyörûen felújított, mûemlék jellegû
épületében ad otthont a kiállításának. Dr. Bereczky Lóránd
így ír a mûvész egyik katalógusában: „Mecseki Hargita iga-
zán szobrász, olyan jellegzetesen egyéni világgal, amely-
ben a szeretet és a szépség világot formáló erejébe vetett hit
dominál.” A november 2-ig látogatható tárlaton mindezt a
szeretetet és szépséget megtapasztalhatjuk. A kiállítás hétfõ
kivételével naponta 10-17 óráig tekinthetõ meg. 

A rendezvény helyszíne: Matrica Múzeum
Százhalombatta, Gesztenyés út 1-3.
Információ: 06-30/996-6045
www.matricamuzeum.hu

ÚJ SPORTUSZODA

Elkészült Százhalombatta új sportuszodája, amelyet szep-
tember 24-én 11 órakor ünnepélyes keretek között adtak
át. A XXI. század elvárásainak megfelelõ, európai színvo-
nalú létesítményben egy 25 méteres, nyolcpályás ver-
senymedence, egy tan-, valamint egy lazító medence áll
a sportolók és az intézmények úszásoktatása rendelkezé-
sére, a megfelelõ kiszolgáló helyiségekkel együtt. A beru-
házás bruttó költsége 1,073 milliárd forint volt. Az új
sporlétesítmény ünnepélyes átadásán ott volt Kiss László
szövetségi kapitány, Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai
bajnok, Cseh László háromszoros olimpiai ezüstérmes
úszó, Ruza József, a Magyar Úszó Szövetség fõtitkára és
Güttler Károly, a MÚSZ ifjúsági szövetségi kapitánya is. 
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DIÓSDI GYÕZELEM A RENESZÁNSZ FÕZÕVERSENYEN

A XIX. Budafoki Pezsgõ- és Borfesztivál rendezõi és a
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete, a Borfesztivál és
a Reneszánsz év tiszteletére, Fesztivál - ragu fõzõversenyt
hirdettek. 

A versenyfelhívás az alábbiak szerint hangzott: „A Fesz-
tivál - ragut a versenyzõk 2008 év szeptember havának
hetedik napján készíthetik el a Nagytétényi úton lévõ Szé-
kely Udvar fõzõhelyein, ahol a szervezõk tûztálcát, fát,
vízvételi lehetõséget, egy garnitúra asztalt és padot, a ver-
senyzõk vendégeinek sátrakat és az ételek elfogyasztásá-
hoz ülõalkalmatosságot biztosítanak. 

A fõzés kellékeit, bográcsot, bográcsállványt, az étkek
alapanyagait, a fõzéshez szükséges eszközöket a verseny-
zõknek kell magukkal hozniuk. Elõre elkészített, vagy fél-
kész ételekkel nem illendõ a versenyen részt venni – ezt
a zsûri tagjai, a helyszínen, kellõ szigorral ellenõrzik. 

Az elkészült étkeknek a következõ követelményeknek
kell eleget tenniük: A ragu emlékeztessen a Borfesztivál-
ra, díszítéséhez, elkészítéséhez javallott szõlõt, mustot,
vagy bort felhasználni. Tálalása legyen harmóniában a
Pezsgõ és Borfesztivál szellemiségével – de a szervezõk
ötletesnek ítélik, ha a benevezett közösségre jellemzõk is
feltûnnek benne. A nevezett étel ízharmóniája feleljen
meg a reneszánsz életérzésnek, a kor jellemzõinek, mely-
hez a szervezõk recepteket ajánlanak Longauer László

mesterszakácsunk kora-
beli gyûjteményébõl,
nevezett mester írásbeli
ajánlásaival, melyek a
nevezés helyszínén át-
vehetõk. 

Az elkészült ételt a
versenyzõk, saját maguk
és barátaik örömére fo-
gyaszthatják el, az ese-
mény látogatói csupán a
látványban és az illatok-
ban gyönyörködhetnek.
Az adagok megtervezé-
sénél, kéretik figyelem-
be venni, hogy a nagy-
ságos zsûri tagjainak a
döntéshez kóstolót kell
magukhoz venni!”

A fõzõversenyt nagy érdeklõdés mellett rendezték
meg. A zsûri az elsõ helyet a Spéth Géza polgármester
vezette, korhû ruhába öltözött diósdi csapatnak ítélte
oda. A csapat tagjai: Száraz Ferenc felvezetõ,
Ledniczky László fõzõmester, Szabolcs Levente apród,
Bálint Ágoston aprító apród. A diósdi szakácsok a
Nyúlderékragú erdei gombával nevet viselõ ételkölte-
ménnyel hozták el a pálmát.


