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Szent István ünnepén
Augusztus 20-a az egyik legkiemeltebb nemzeti ünnepünk.
Községünkben a hagyományoknak megfelelően fél tízkor Szent
István-napi ünnepi szabadtéri szentmise kezdődött. 

Elsőként községünk polgármestere, Pátrovics Benedek ünnepi
beszédét hallhattuk, azt követően pedig Varga Imre címzetes
esperes celebrált szentmisét és megáldotta az új kenyeret. A mise

alatt az Adorámusz egyházközségi vegyeskar énekelt Nagy István
kántor vezetésével. Az ünnepi szertartás a Himnusz, a Szózat és a
Boldogasszony Anyánk kezdetű ének közös éneklésével ért véget. 

Ezt követően a polgármester megszegte a megáldott kenyeret
és a résztvevők közösen elfogyasztották.

K. Á.
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Öko-óvoda Törökbálinton

Augusztus 19-én hivatalosan is átadták a
180 kis- és nagycsoportost befogadó
Bóbita Óvodát, amely egyben a város
első öko-óvodája. A 2008-ban indult, 817
millió forintos beruházás 250 millió forint
EU-s támogatással és 567 millió forint
összegben Törökbálint Város Önkor-
mányzata saját forrásainak felhasználásá-
val valósult meg. 

A környezetbarát és akadálymentes léte-
sítményben a gyermekek a kompetencia
alapú oktatásnak köszönhetően már kiskor-
ban elsajátíthatják az egész életen át tartó
tanulás képességét, valamint az épületnek
és a nevelőknek köszönhetően megértik a
környezettudatosság fontosságát. 

Változás a víz-

és csatornadíj-fizetésben

Ahogy arról az ÉTV Kft. már előzetesen
tájékoztatott, 2010. október 1-től megválto-
zott a víz- és csatornadíj-számlázás üteme-
zése és a fizetés módja. A vízóra-leolvasás
és -számlázás között eddig eltelt 2-3 hónap
lerövidül 30 napra. Egyben megszűnik a
számlák díjbeszedő-leolvasóknak történő
készpénzes kifizetése: a díjfizetés, a szep-
tember 1-jétől kézbesített számlák esetén,
már csekken, egyéni átutalással vagy cso-
portos beszedési megbízással történhet. 

Átmeneti nehézséget az okozhat a
fogyasztóknak, hogy az átállás során
októberben vagy novemberben az elszá-

molási torlódás miatt minden háztartás-
nak 2 db számlát kell kiegyenlítenie. Ez
nem jelent többletfizetést, csak a fizetés
átcsoportosítását. 

Tankönyvek – ingyenesen

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntése értelmében az
Andreetti Károly Általános és Művészeti
Iskola Pusztazámori Tagiskola kisiskolása-
inak, illetve az Andreetti Károly Általános
és Művészeti Iskola pusztazámori illetősé-
gű tanulóinak a 2010/2011. tanévben
szükséges tankönyvcsomagját ingyenesen
biztosította az önkormányzat.

Megújul

a Tárnoki Művelődési Ház

Augusztus 18-án megkezdődött a Tárnoki
Művelődési Ház felújítása. A projektnyitó
rendezvényen a megjelent érdeklődők, a
sajtó és a szakma képviselői előtt Szolnoki
Gábor polgármester, Csenger-Zalán Zsolt
országgyűlési képviselő és Vizsy-Gombos
Lilla, az intézmény vezetője szólt a résztve-
vőkhöz.

A beszédek után sor került a közbeszerzé-
sen nyertes két kivitelező céggel a szerződé-
sek aláírására is. A projekt keretén belül
megújul a templom előtti tér is. A felújítás és
bővítés teljes értéke 138 millió forint, mely-
re az önkormányzat 99 millió forintos pályá-
zati támogatást nyert. Az épület átadására
várhatóan 2011 tavaszán kerül sor. 

Hírek röviden

Néptáncoktatás Pusztazámoron
Felnőtt néptáncoktatás indult
Pusztazámoron az Általános
Iskolában, októbertől, heti egy
alkalommal. Első találkozás és
megbeszélés szeptember 24-
én, pénteken volt az iskolában.
A csoport, közösség célja, hogy
ápolja gazdag magyar néptánc-

hagyományainkat és ezáltal
hozzájáruljon ezen értékek
megmaradásához.

Szeretettel várunk minden
kedves érdek lődőt!

Bodó-Bán Enikő néptánctanár
00 36 30 257-5900

OKTÓBER 23.

Az 54. évfordulón emlékezzünk
az 1956-os forradalom és szabadság-

harc  hőseire és áldozataira.
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Új képviselő-testület Pusztazámoron
Az október 3-i polgármester- és képviselő-választáson Pusztazámor községben

az alábbi eredmény született.

Polgármesterjelöltek

1.Kajzer Antalné Fidesz–KDNP 87 szavazat 16,73% 
2. Kralovánszky Kristóf független 160 szavazat 30,77% 
3. Pátrovics Benedek István független 273 szavazat 52,50%

Képviselőjelöltek

1. Babar Zoltán független 160 szavazat
2. Balog József Fidesz–KDNP 114 szavazat
3. Békési Géza Miklós független 240 szavazat
4. Csibrikné Pátrovics Krisztina független 175 szavazat
5. Dr. Fekete Zsuzsanna Tiszta Zámorért Társaskör 176 szavazat
6. Garainé Kiss Gabriella független 241 szavazat
7. Holinszkiné Bachoffer Klára független 248 szavazat
8. Hornyák András független 200 szavazat
9. Károvits Tamás Gábor Fidesz–KDNP 118 szavazat
10. Kiss István Tiszta Zámorért Társaskör 118 szavazat
11. Oláh Gábor független 186 szavazat
12. Orosz Béla független 279 szavazat
13. Reiner Sándor Fidesz–KDNP 110 szavazat
14. Rózsavölgyi Erika Tiszta Zámorért Társaskör 135 szavazat

Békési Géza Miklós
független

Garainé Kiss Gabriella
független

Holinszkiné Bachoffer Klára
független

Hornyák András
független

Oláh Gábor
független 

Orosz Béla
független

Polgármester

Pátrovics Benedek István

A képviselő-testület összetétele
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Gratuláció
és köszönet

Gratulálunk polgármesterünknek a választáson elért sikeréhez!
Kívánunk jó egészséget, további sikeres munkát tervei megvaló-
sításához. 

Köszönetet szeretnénk mondani a gyerekeink nevében a szép új
bútorokért, szőnyegekért, amiket nagy odafigyeléssel kiválasztva
kaptak az új tanévben, az óvodában. Öröm volt látni a kisgyere-
keink arcát, amikor megtekintették a sok új változást a csoportok-
ban. Elmondhatjuk, hogy egy szép, új, modern környezetben
tanulhatnak, játszhatnak a gyerekeink nap mint nap.

Óvodai SZMK

Tisztségviselők
a választáson

A Helyi Választási Bizottság
tagjai

Garainé Ordas Dóra, elnök
Szilágyi Tiborné, elnökhelyettes
Balázs Lászlóné, bizottsági tag
Győrfi Miklós, bizottsági tag
Schnedarek Réka, bizottsági tag
Antal Andrea, Kralovánszky Kristóf delegáltja
Stankovits Sándorné, Tiszta Zámorért Társaskör delegáltja
Szenicza Krisztián, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
és a KDNP delegáltja

A Helyi Választási Iroda
tagjai

Dr. Kosztyi Emma HVI-vezető
Velner Tímea HVI-tag
Hilbertné Tóth Henriett Éva HVI-tag

A Helyi Választási Iroda
és a Helyi Választási Bizottság

elérhetősége az alábbi volt
2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.

E-mail: titkarsag@pusztazamor.hu, igazgatas@pusztazamor.hu,
jegyzo@pusztazamor.hu
Telefon. 06 23 347 421

Fax: 06 23 347 438

Tisztelt
Választópolgárok!
Szeretném megköszönni minden pusztazámori lakosnak, hogy
támogattak engem és a velem együtt, egy csapatban indult kép-
viselő-jelölteket!

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akik ránk szavaztak
2010. október 3-án, és köszönjük minden segítőnek a kam-
pányban azt a hihetetlen sok munkát, segítséget, amit az elmúlt
időszakban, fáradságot nem ismerve végeztek! Köszönjük azok-
nak is, akik biztattak, bátorítottak, szurkoltak nekünk! 

Kérem Önöket, segítsék a polgármester és a képviselő-testület
munkáját azzal is, hogy aktívan részt vesznek községünk közössé-
gi életében, javaslataikkal, ötleteikkel keressenek meg bennünket.

Pátrovics Benedek polgármester
Békési Géza képviselő

Garainé Kiss Gabriella képviselő
Holinszkiné Bachoffer Klára képviselő

Hornyák András képviselő
Oláh Gábor képviselő
Orosz Béla képviselő

Közzététel
Kivonat a Pest Megyei Területi Választási Bizottság
2010. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

144/2010. (IX.28.) sz. TVB határozat

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság Kajzer Antalné és
Károvits Tamás fellebbezése alapján a Pusztazámor székhe-
lyű HVB 21/2010. (IX. 24.) sz. határozatát a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve) 105./A. §

(3) f) pontjában és 81. § (1) és (2) bekezdésében biztosított
jogkörében megváltoztatja az alábbiak szerint:
A bizottság megállapítja, hogy a Zámori Hírek választási
különszáma megsértette a Ve. 3.§ c) pontjában foglalt esély-
egyenlőség elvét, egyúttal elrendeli a jogerős határozat ren-
delkező részének közzétételét a következő lapszámban.

Hírek, információk a pusztazamor.hu weboldalon
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AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI

Szociális Bizottság
Holinszkiné Bachoffer Klára bizottsági elnök
Garainé Kiss Gabriella bizottsági tag
Oláh Gábor bizottsági tag
Győrfi Miklós bizottsági tag
Zsakóné Csóli Erika bizottsági tag

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság
Hornyák András bizottsági elnök
Orosz Béla bizottsági tag
Garai Lajos bizottsági tag

Településfejlesztési Bizottság
Oláh Gábor bizottsági elnök
Holinszkiné Bachoffer Klára bizottsági tag
Babar Zoltán bizottsági tag

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és
Összeférhetetlenségi Bizottság

Garainé Kiss Gabriella bizottsági elnök
Hornyák András bizottsági tag
Orosz Béla bizottsági tag

Megalakult
az új képviselő-testület

Október 14-én 18 órakor tartották Pusztazámor Község
Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését.

Elsőként Garainé Ordas Dóra, a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette az október 3-i voksolás
eredményét. Ezt követően esküt tett a hat megválasztott
települési képviselő és a polgármester, majd átvették
megbízólevelüket. Immár a beiktatott polgármester tett
javaslatot az alpolgármester személyére, aki a
2010–2014-es ciklusban ismét Békési Géza lett; ő is
letette az esküt és átvette megbízólevelét. Az ülés
következő napirendi pontja keretében az állandó
bizottságok külső tagjai tettek esküt és vették át a meg-
bízólevelet.

A testület megismerte a polgármesternek a következő
négy esztendőre kialakított programját, döntött a polgár-
mester, alpolgármester illetményéről, illetve a képviselők
és a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról, majd egyéb
aktuális kérdéseket vitatott meg.

A jelenlévő 42 képviselő közül 36-an szavaztak igennel dr.
Szűcs Lajosra, aki Pest Megye Önkormányzata 1990 utáni törté-
netének első újrázó elnöke. Szűcs Lajos (Fidesz) ráadásul nem
csak a közgyűlési többség támogatását bírja, hanem valamennyi
bejutott pártból kapott szavazatokat. Mint köszöntőjében is kie-
melte: „Jelzésértékű az üzenet mindenkinek. Folytatni kell az
elmúlt négy év programját és azt a nemes hagyományt, hogy a
döntések konszenzussal és személyeskedő konfliktusok nélkül
születnek meg. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy fenntartani a
száznál is több intézményt, szolgálni az emberek, a fiatalok és
idősek tízezreit – ez jelenti a közös feladatot és a közös felelős-
séget a számunkra.”

A Megyeházán megtartott alakuló közgyűlést Kocsi János kor-
elnök nyitotta meg.

Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy új fejezet kezdődik az
önkormányzat történetében, és emlékeztetett arra, hogy fe -
lére csökkent a Pest Megyei Közgyűlés képviselőinek száma,
így a jelenlegi tagokra még nagyobb felelősség hárul. Utána

a Pest Megyei Területi Választási Bizottság elnökhelyettese,
dr. Firicz László számolt be az október 3-án tartott önkor-
mányzati választás eredményéről: a Fidesz–KDNP 26, a Job-
bik 7, az MSZP 10 mandátumot szerzett. A beszámolót köve-
tően a képviselők letették az esküt, ezután titkos szavazással
megválasztották Pest Megye Közgyűlésének elnökét, majd
két alelnökét, Szabó István és Wentzel Ferenc képviselőket.
A pártok delegáltjai szavaztak a bizottságok számának
drasztikus csökkentéséről, azok elnökeiről, alelnökeiről és
tagjairól is.

A tisztségviselők és a bizottságok ügyében meghozott dönté-
seket követően Gyopár Ernő, a Fidesz–KDNP frakció nevében
közölte, hogy a frakció tagjai felajánlanak fejenként 25 ezer
forintot a megsérült vörösiszap-tározó okozta tragédia károsult-
jainak megsegítésére. Egyben felkérte az MSZP és a Jobbik kép-
viselőit, hogy csatlakozzanak az ügy támogatásához, valamint
dr. Szűcs Lajos elnököt, hogy e kezdeményezésről tájékoztassa
a megyei közgyűléseket.

Régi-új elnök a Pest Megyei Közgyűlés élén
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tárnok
–Sóskút –Pusztazámor képviselő-testüle-
teinek döntései értelmében  a három tele-
pülés 2010. augusztus 1-jétől társulásban
Közterület-felügyeletet működtet. Tiszte-
lettel kérjük a lakosságot, hogy szívesked-
jenek környezetükre fokozottan figyelni,
és a vonatkozó  központi és helyi rendel-
kezéseket betartani. Mindannyiunk közös
érdeke, hogy megőrizzük településünk
hírnevét, környezetének szépségét és
rendjét.

Úgy ítéltük meg, hogy e tájékoztatást
követően szükséges egy kis türelmi idő,
ezért a közterület-felügyelők csak annak
letelte után kezdik meg eljárásaikat. A
közterületeken tapasztalható hiányossá-
gok felmérése elkezdődött. A jelenlegi
egyik legfontosabb feladatuk a szabályta-
lanságok felmérése s a kamerarendszer
működésének ellenőrzése.

A közterület-felügyelők egyenruhában,
igazolvánnyal járják a települést, s elő-
ször csupán elbeszélgetnek a szabályta-
lankodókkal, aztán következik a figyel-
meztetés, majd ha más nem marad, a
büntetés.

Arra szeretnénk kérni a lakosságot,
hogy a beszélgetés után tegyenek eleget a
közterület-felügyelő felhívásának. Önkor-
mányzatunk elsődleges célja nem a bün-
tetés, hanem a szép, rendezett környezet.

Ehhez kérjük az Önök segítségét és
pozitív hozzáállását.

Köszönettel: 
Pátrovics Benedek

polgármester

A jogszabályi keretek között a Közterü-
let- felügyelet legfontosabb feladatai:
• A közterület igénybevételének, haszná-

latának ellenőrzése: a felügyelet mun-
katársai ellenőrzik, hogy a közterület
használata, az igénybe vett terület
nagysága ténylegesen megfelel-e az
engedély előírásainak (konténerek,
építkezések, útfelbontások stb.).

• Egyes közlekedési szabályok betartá-
sának ellenőrzése: A közlekedési sza-
bályok betartatása és kisebb fokú meg-
sértésének szankcionálása tartozik a
közterület-felügyelet feladatkörébe a
218/1999. (XII.28.) Korm. számú ren-
delet 54. § előírásai szerint. Ezek töb-
bek között: a megállás, várakozás sza-
bályaival kapcsolatos kérdések, a jár-
dára vonatkozó szabályok betartatása,
a mozgássérültek részére kijelölt par-
kolóhelyek jogszerű használatának

ellenőrzése, a behajtási tilalmat meg-
szegőkkel szembeni intézkedés,
behajtási engedélyek ellenőrzése, gép-
járművek elszállítása (a KRESZ 59. §
előírásai alapján). Ideértendő a közte-
rületen engedély nélkül tárolt üzem-
képtelen, elhagyott (roncs) autók
beszállíttatása is.

• Térfigyelő rendszer működésének, jog-
szabályban meghatározott időközön-
kénti ellenőrzése.

• Közterületi árusítás törvényességének, a
szükséges engedélyek meglétének
ellenőrzése.

• Az ebtartásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések betartásának ellenőrzé-
se: veszélyeztetés kutyával, állatkínzás,
ebekkel kapcsolatos köztisztasági elő-
írások betartatása, stb. 

• A közterület rendjére, tisztaságára
vonatkozó jogszabály által tiltott tevé-
kenység megelőzése, megakadályozá-
sa, megszakítása, megszüntetése,
szankcionálása. A közterület rendjére,
tisztaságára vonatkozó szabályok betar-
tásának ellenőrzése. 

• Útügyi és köztisztasági szabálysértések
esetén intézkedés vagy hatáskör hiánya
esetén intézkedés kezdeményezése, a
feladatok végrehajtására hatáskörrel
rendelkező szervezet felé. 

• A zöldterületek, a közhasználatú zöld-
területnek minősülő területek védelme. 

• Gazos, parlagfüves területek tulajdono-
saival szembeni intézkedés közterületi
szennyezettség esetén, intézkedés kez-
deményezése nem közterületi (pl. tel-
ken belüli) szennyezettség észlelése,
vagy bejelentés vétele esetén. 

A közterület-felügyelő által alkalmazható
intézkedések:
• figyelmeztetés
• a szabálysértés megszüntetésére való

felszólítás
• igazoltatás
• helyszíni bírság kiszabása
• távollévő gépjárművezetővel szemben

helyszíni bírság kiszabása 
• feljelentés az illetékes szabálysértési

hatósághoz
• tetten ért jogsértőnek (hatáskör hiánya

esetén) az elbírálásra jogosult hatóság
megérkezéséig történő visszatartása 

• elkobzás alá eső dolog, árucikk lefogla-
lási jegyzőkönyv ellenében történő
visszatartása

• a magát igazolni nem kívánó elkövető
előállítása

Az elkövetett szabálysértési cselek-
mény súlyának megítélése, az alkalma-
zásra kerülő intézkedés a felügyelő mér-
legelési jogkörébe tartozik.

A felügyelő jogosult a közterület-fel-
ügyeleti hatáskörbe tartozó hatósági
ellenőrzéseket végezni. 

A Közterület-felügyelet hatáskörébe
nem tartozó szabálysértések észlelése
esetén a szükséges intézkedéseket kezde-
ményezni a hatáskörrel rendelkező szer-
vek felé.

A felügyelő a jogszabályokban kapott
felhatalmazás alapján (jogszabályi felha-
talmazást a módosított 10/2000. [II. 23.]
BM rendelet előírásai tartalmazzák) a sza-
bálysértésen tetten ért elkövetővel szem-
ben helyszíni bírságot szabhat ki. Közölni
kell az elkövetővel a megállapított sza-
bálysértést, és a kiszabott helyszíni bírság
összegét. A kiszabható helyszíni bírság, a
hatályos, a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény alapján 3000-től
20 000 Ft-ig terjed. 

Az intézkedés során kiszabott és átvett
helyszíni bírság ellen az 1999. évi LXIX.
törvény előírásai alapján jogorvoslatnak
helye nincs. 

A távollétében kiszabott helyszíni bír-
ság ellen a Közterület-felügyeletnél jog-
orvoslatnak helye nincs. Ebben az eset-
ben a szabálysértési eljárás során az első-
fokú szabálysértési hatóság döntése az
irányadó. Méltányossági kérelmet is csak
a szabálysértési eljárás során az illetékes
szabálysértési hatóság felé lehet előter-
jeszteni. 

Az intézkedés során a felügyelő az
ügyészség állásfoglalása szerint a sza-
bálysértés helyszínén köteles eldönteni a
szankcionálás (figyelmeztetés, helyszíni
bírság, feljelentés) módját, azt utólag
módosítani nem lehet. 

A felügyelő magatartásával, intézkedési
módjával szemben felmerülő lakossági
panasz kivizsgálására, a vizsgálat ered-
ményétől függő intézkedésre a felügyelő
munkáltatója jogosult.

Az eljárás jogszabályi alapjai:
1999. évi LXIII. törvény a közterület-fel-

ügyeletről
1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről                 
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az

egyes szabálysértésekről
10/2000. (II. 23.) BM rendelet a hely-

színi bírságolás részletes szabályairól
7/2007. (IV.27.) Ök rendelet a közterü-

letek rendjéről és használatáról (olvasha-
tó: a www.pusztazamor.hu honlaponkon)

Tájákoztató Tárnok – Sóskút – Pusztazámor
Közterület-felügyeletének működéséről



2010/5 ZÁMORI HÍREK / 8

A Kulturális Örökség Napja Pusztazámoron

Európai kezdeményezésre hazánk is csatlakozott a kultu-
rális értékeinket bemutató rendezvénysorozathoz. Szinte
a kezdetektől majd minden évben Pusztazámor is felzár-
kózott ehhez az ingyenes épületlátogató programhoz a
Zámori Kör szervezésében. Szomszédaink budapesti
ismerőséről kiderült, hogy ősei révén ide kötődik, s ezért
meghívtuk erre a falunéző napra. Élményeit, tapasztalata-
it egy kedves levélben írta meg, melyet most közreadunk.

„Egy mindig megújuló ősi falu

Édesanyám Pusztazámoron született. Nagyszüleim is Pusztazá-
moron születtek és ott is vannak eltemetve. Nagyapám 1958-
ban bekövetkezett haláláig nagyon sok időt töltöttem ebben az
akkor még sáros, poros zsákfaluban, ahová Érd felől makadám
úton zötyögött a mindig zsúfolt öreg Ikarus. Több mint negyven
év elmúltával baráti meghívásra mentem ismét édesanyám szü-
lőfalujába. 

Legnagyobb meglepetésemre nemcsak Érd felől Sóskúton
keresztül, hanem közvetlenül az autópályáról is megközelíthető
a falu kiváló minőségű aszfaltozott úton. Ez az út egy új Puszta-
zámorba vezet, ahol a hajdan poros utcák mind aszfaltozottak (a
falu szélén, a kukoricás mellett is), a házak többsége újonnan
épült, ugyanakkor a falu lakói büszkék a település múltjára és
igyekeznek megőrizni annak tárgyi emlékeit, épületeit.

Ehhez a fejlődéshez az alapot – ahogy értesültem – a Főváro-
si Közterületfenntartó Vállalat igen jelentő támogatása adta, amit
a helyi vezetés jól használt fel, és ehhez a falu lakói adják a szel-
lemiséget, a hagyományőrzést, a falu életét színesítő rendezvé-
nyeket, melyekben kimagasló szerepe van a Zámori Körnek.

Amikor megtudtam, hogy a Kulturális Örökség Napjai rendez-
vénysorozathoz Pusztazámor is csatlakozik, nagy kíváncsisággal
jelentkeztem, mert olyan helyekre is el lehetett jutni, ahova
egyébként csak az ott dolgozók mehetnek be.

Ilyen volt rögtön az első látnivaló: a Regionális Hulladékkeze-
lő Központ, ahová a Halmai Vendégháztól (kávé és pogácsa
után) indult az FKF Zrt. által rendelkezésre bocsátott különbusz.
Itt először Mile Gábor létesítmény-főmérnök úr részletesen tájé-
koztatta az érdeklődőket az FKF Zrt.  szerteágazó tevékenységé-
ről, a hulladékgyűjtés és -kezelés különböző módjairól, majd

szintén nagyon részletesen
ismertette a hulladékkezelő
építésének történetét, felépí-
tését, technológiáját, jövőbe-
ni alakulását és válaszolt a
meglehetősen sok kérdésre,
melyek a látogató csoport
élénk érdeklődését bizonyí-
tották. Nagyon látványos
volt a projektoros bemutatás;
láthattuk, hogy fog kinézni a
terület 20-30 év múlva. Ezt
követte a busszal megtett
»körséta« a hulladékhegyek
körül.

A következő látnivaló az
országban is egyedülálló
XVIII. századi remete-temp-
lom, amelynek történetét dr.
Fekete Zsuzsanna ismertette
érdekesen, élvezetesen,
komoly történeti kutatások
alapján, belefűzve Pusztazá-
mor régmúltját a Kr. u. VI.
századtól kezdve. Nagyon
szép az újonnan létrehozott
történeti sírkert, mely Pádár
Vilma nagylelkű lokálpatrió-
ta finanszírozásának köszön-
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Bursa Hungarica
pályázat 2011-ben is
A hátrányos szociális helyzetű fiataloknak kiírt pályázaton felső-
oktatási tanulmányaik finanszírozásához kérhetnek segítséget a
diákok.

Pusztazámor Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve a 2011. évben is kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú ösz-
töndíjpályázatát.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
• a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-

iskolások; vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségizettek;
• és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény

keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtási ideje: 2010. október 1. és október 29.
között.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani. ( 2039 Pusztazámor, Munkácsy u. 1.)

Közérdekű információk
Az alábbiakban közreadunk néhány,

sokak által igényelt információt.

Posta nyitva tartása
Hétfő: 08.00–12.00, 12.30–17.00 

Kedd–Péntek: 08.00–12.00, 12.30–15.00 
Pénztár nyitva tartása: 

Hétfő: 08.00–12.00, 12.30–15.00, 15.30–17.00 
Kedd–Péntek: 08.00–12.00, 12.3–15.00 

A Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központ
telefonszáma: 06 23 560 500/502

hető, ahol összegyűjtötték azokat a XVIII-XIX. századból meg-
maradt sírköveket, amelyeket több évtizede burjánzó cserjék
takartak el. Másik egyedülálló látványosság a stáció, melynek
képeit gyermekrajzok alapján tűzzománcból készítették. Fan-
tasztikus ötlet.

A temetőből az Öreg Tölgy vendégfogadóba, az egykori Bar -
cza-kastélyba mentünk. Az épület régi képei alapján megálla-
pítható, hogy a szebb napokat látott kastély a több évtizedes
megpróbáltatások után jelenlegi gazdájának köszönhetően jó
állapotban van, berendezése korhű és igényes. Jelenlegi funkci-
ója mellett akár múzeumként is működhetne.

Csóli Csaba üvegcsiszoló mester, művész (nem tudni, hol a határ)
műhelye visszavisz a mába. Megláthattuk a nyers öntött üvegeket,
a csodálatos késztermékeket és azt is, ami a kettő között van: az
üvegcsiszolás alkotó folyamatát, melynek során minden tárgy
elnyeri végső és egyedi díszítését, lélekkel, szépséggel telítődik.

Utunk utolsó állomása Konrád Péter régiséggyűjteménye volt,
mely kertjében, egy külön épületben kapott helyet. Gyűjteményé-
nek szinte minden darabja pusztazámori eredetű, többnyire pad-
lásokról került elő. A különböző fa és fém használati eszközöket,
bútorokat, játékokat saját kezűleg, nagy gondossággal és türelem-
mel restaurálta. Ehhez szerintem feleségének, Julikának is nagy
türelemre, megértésre volt szüksége. Szinte minden tárgynak saját
története van, mely beágyazódik a falu történelmébe.

Körutunkat ott fejeztük be, ahol elkezdtük: a Halmai Vendég-
ház virágokkal pompázó kertjében pihentük ki az ötórás séta
fáradalmait, felidézve a legérdekesebb pillanatokat.

Belényi Gyula”

*

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket az FKF Zrt. vezetői-
nek az üzemlátogatási engedély megadásáért, a különbusz ren-
delkezésre bocsátásáért és Mile Gábor úr nagy érdeklődést
kiváltó előadásáért.

Köszönjük továbbá, hogy Bachoffer Ferenc úr a remete-temp-
lom nyitva tartásával lehetővé tette az érdeklődő turisták látoga-
tását, valamint az Ifjúsági Klub tagjainak, hogy fogadták a reme-
teségbe látogató vendégeket.

Hálás köszönet illeti Csóli Csaba üvegcsiszoló mestert, hogy
szabadidejét feláldozva bemutatta különleges mesterségét, vala-
mint Konrád Péter urat, aki egyedülállóan különleges régiség-
gyűjteményével emlékezetessé tette a pusztazámori kirándulást.

Zámori Kör
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A szüret a különböző történelmi korokban
mindig többet jelentett az egyszerű mun-
kánál. Ünnepnek számított és számít,
hiszen egy egész évi munka eredményével
néz szembe a szőlőművelő. Kis falunkban
már régóta nincs igazi szőlő- és borterme-
lés, ugyanakkor évtizedekkel ezelőtt még
számos zámori kertben játszott jelentős
szerepet a zámori borok készítése. 

A szüreti mulatságok hagyományát azon-
ban felelevenítettük és látogatott közösségi
eseménnyé tettük.  A program pedagógiai
célja a hagyományok felelevenítése, életre
keltése, megőrzése és továbbadása. Alkal-
mas arra is, hogy a gyerekek megismerjék a
kihalóban lévő foglakozásokat, tevékenysé-
geket, szerszámokat, kifejezéseket, népda-
lokat és gyermekjátékokat. Az idei mulat-
ságra szeptember 25-én, szombaton került
sor.  Ez évben egybekötöttük a szüreti
mulatságot a Budaörsi Kistérségi Fesztivál

Cél a hagyományok megőrzése és továbbadása

Szüreti mulatság Pusztazámoron
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programjaival. Így mindenki megtalálhatta
szórakozási lehetőségét.

Kora délután családi programra vártuk az
érdeklődőket. A Budaörsi Játékszín és a Ber-
gengóc Zenegóc társulat Zenés mesekönyv
produkciója nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Öröm volt számukra, hogy együtt
énekelhették az ismert gyermekdalokat az
előadókkal. Az előadás végeztével Szilágyi
Péter és Oláh Tibor bemutatta a gyerekek-
nek, hogyan lesz a szőlőből must, amit meg
is kóstolhattak. Közben a nagymamák, Szilá-
gyi Ferencné, Konrád Mártonné, Molnár
Sándorné és Csóli Rudolfné több száz finom
fánkot készítettek a kis vendégeknek, amit
jóízűen el is fogyasztottak, és máris indultak
az arcfestésre, ahol szebbnél szebb, érdeke-
sebbnél érdekesebb „álarcokat” választhat-
tak. Közben a tanító nénikkel körjátékokat és
egyéb szüreti játékokat játszhattak az „unat-
kozók”. A délutáni program kézműves fog-
lalkozással zárult. 

A szüreti program az esti Szüreti bállal
folytatódott. Hagyomány szerint bírót és
bírónét kell kinevezni a szürethez. Az idén
Furi János és Furi Lenke töltötte be e tisztsé-
get. Két kisgyerek népviseleti ruhában kísér-
te be a bírói párost, akik nótázva érkeztek a

vendégekhez, majd egy szép csárdással lep-
ték meg a közönséget. A program a csőszök
táncával folytatódott.  Üveges botos tánccal
készültek a csőszök. Nagy sikert arattak pro-
dukciójukkal a közönség körében. Megvá-
lasztották a szüreti bálkirályt és bálkirálynőt
egy baracskai fiatal pár személyében.

A Calipso tánczenekar hajnalig húzta a
talpalávalót, a közönség nagy örömére. Ismét

bebizonyosodott, hogy szükség van az e fajta
hagyományok ápolására, mert van rá igény. 

Köszönet a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány Kuratóriumának és a Budaörsi
Játékszín főszervezőinek a rendezvény
támogatásáért, hiszen nélkülük nem sikerült
volna ilyen színvonalas programot megszer-
veznem.

Kiss Ágnes szervező
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Jeles napok
Szeptember 4. Szent Rozália

„Tövis nélkül nyílt Szép Rósa, Mirigyeknek új orvosa. Hercegek-
nek Unokája, Üdvözlégy Szent Rosalia…Áldunk, segítséget vár-
ván” – fohászkodtak eleink Szent Rozália ünnepén, hogy a jár-
ványok elkerüljék falujukat. A XII. században élt Rozáliának, a
pestisben szenvedők oltalmazójának tiszteletére kápolnákat épí-
tettek, ahol remeték imádkoztak a hívőkért. A barokk kori Szent-
háromság-szobrok egyik mellékalakjaként gyakran szerepelt
Rozália. Dédanyáink hittek benne, hogy a Rozáliák – a név a
virágok királynőjének tartott rózsa latin nevéből (rosa) származik
– megmenekülnek a betegségektől.

Szeptember 5. Teréz anya ünnepe

Kalkuttai boldog Teréz (1910–1997)
Szkopje városában született. Szülei
Koszovó déli részéből költöztek ide és az
albán többséggel ellentétben katolikus
vallásúak voltak. 18 éves korában elhatá-
rozta, hogy missziós nővér lesz Indiában.
Szerzetesi fogadalmát Darjeeelingben
(Kőrösi Csoma Sándor itt halt meg 1842-
ben) tette le 1931-ben és lisieux-i Szent

Teréz iránti tiszteletből a Teréz nevet vette fel. 1930–1948-ig
földrajzot és hittant tanított a kalkuttai Szent Mária szerzetesi
iskolában, amelynek 1944-től igazgatója is volt. 1948-ban Kal-
kutta érsekén keresztül engedélyt kért XII. Pius pápától, hogy
független apácaként Kalkutta nyomornegyedében dolgozhasson.
Levetette szerzetesi öltözékét, fehér szárit öltött. Hamarosan
sokan csatlakoztak hozzá. 1950-ben megkapta a pápai jóváha-
gyást a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend megalapítására. 

A rend hivatása Teréz anya szavaival: „hogy segítse az éhes,
ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat,
akik nemkívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból
és mindenki elkerüli őket.” Az indiai kormány támogatásával egy
elhagyott hindu templomot alakítottak át a szegény, magatehetet-
len emberek otthonává. Az 1970-es évek elejére Teréz anya és
rendje már nagy nemzetközi ismertségnek örvendett. Munkája
során több elismerést kapott. Amikor átvette a Béke Nobel-díjat,
megkérdezték: „Hogyan segíthetjük elő a világbékét?” Nagyon
egyszerűen válaszolt: „Menjünk haza és szeressük a családunkat.” 

1997. szeptember 5-én halt meg. Halálakor a rend a világ 123
országában 610 missziót működtetett, ahol több mint négyezer
apáca és több mint százezer önkéntes ápoló dolgozott. Bár India
nem keresztény ország, a kormány mégis háromnapos nemzeti
gyászt rendelt el, és állami temetést rendezett. Teréz anyát II.
János Pál pápa 2003-ban Rómában csaknem negyedmillió
zarándok jelenlétében boldoggá avatta.

Szeptember 5. Szent Lőrinc napja

Rontónapnak gondolták Jusztiniáni Szent Lőrinc püspök ünne-
pét, amikor már lucskos, íztelen, „lőrinces” a dinnye. Megfi-
gyelték, hogy a fák pihenőre készülnek, nem nőnek tovább. Ha
a szent emléknapja verőfényes volt, nem aggódtak a tüzelő
miatt, mert szép őszt reméltek.

Szeptember 8.

Kisboldogasszony napja

„Ma született e világra egy ékes kisasszonyság, kinek kebléből
bimbódzik fölséges nagy uraság. Fellegek és egek közt ma tarta-
tik vigasság. Az angyalok énekelnek, zengenek a muzsikák…” –
énekelték gyertyafény mellett virrasztó dédanyáink Kisasszony,
másként Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapjának hajna-
lán. A jámbor lelkek az Úrangyala-koszorú, vagyis tizenkét
Úrangyalából álló és Mária tizenkét csillagú koronája tiszteleté-
re végzett imádsággal töltötték az időt pirkadatig. Sokan a sza-
badban várták a napkeltét, mert úgy hitték, akinek érdeme van
rá, az a rózsákat szóró napsugarak között megpillanthatja Mári-
át, aki Napba öltözött asszony képében jelenik meg. Ha tiszta
volt az égbolt, némelyek a kis Jézust is látni vélték édesanyja kar-
jában. Földből élő dédapáink többnyire az ünnepen kezdték
vetni a kenyérnek valót. A vetőmagot előző este ponyvára terí-
tették az udvaron, hogy az Úristen szentelése fogja meg; hittek
benne, hogy a harmatos gabona nem üszkösödik meg és bőven
terem. Előkerültek a hosszú póznák, sokan diót vertek.

Szeptember 15.

Fájdalmas Szűzanya napja

Hétfájdalmú, másként Fájdalmas Szűzanya napján Mária anyai fáj-
dalmára emlékeztek. A szőlőtermesztő családok a korai érésű faj-
ták szüretelésével foglalatoskodtak. Sok gazda megjegyezte, hogy:
„Fájdalmaskor teleszedjük azokat a kádakat, amelyeknek édes
mustját murcivá érleli a hónap végére Borszűrő Szent Mihály.”
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Október 4.

Assisi Szent Ferenc napja

„Madarak, testvéreim! Köszöntelek titeket,
áldjon meg az Atya, Fiú és Szentlélek! Tite-
ket, akikre száll az istenáldás, égi mada -
raknak nevez a szentírás…”– így beszélt
Assisi Szent Ferenc a madarakhoz. A feren-
ces rend alapító patrónusa eleinte fényes
jövőről álmodott, ám egy látomás hatására
megváltozott az élete: kereste a szegények
társaságát, terjeszteni kezdte a bűnbánat és
a megtérés evangéliumát. A legendáját meg-
örökítő Fioretti szerint békességet hirdetett,
prédikált a madaraknak, megszelídítette a
gubbiói farkast.

Október 7.

Olvasós Boldogasszony napja

A jámbor lelkek Olvasós Boldogasszony napján ájtatosságra
mentek. A szent olvasót, a rózsafűzért alkotó gyöngyszemek
morzsolgatásával tartották számon az egymást követően elmon-
dott imádságokat. A hívek oltárt emeltek sok templomban a
Rózsafűzér Királynéjának tiszteletére. 

Október 15.

Avilai Nagy Szent Teréz napja

Szőlőtermő vidékeink
többségén általában Avilai
Nagy Szent Teréz, a sarut-
lan karmelita rend reformá-
torának emléknapján kez-
dődött a „terézszedésnek”
is nevezett szüret. A földből
élőknek annyira fontos volt
a bornak való mielőbbi
fedél alá kerülése, hogy
szünetelt a tanítás, és a
gyerekek is kivették részü-
ket a fürtök betakarításából.
Szigorú szabályok szerint
folyt a szüret, a hegyközségi törvények pontosan megszabták az
idejét. A nagygazda sokáig őrizte az ajándékba kapott, színes
szalagokkal díszített koszorút vagy „nagyfürtöt”. 

Október 23.

Kapisztrán Szent János emléknapja

A Ferenc-rendi szerzetes, Magyarország történelmének neveze-
tes alakja 1386. június 24-én született az itáliai Capistrano nevű
városkában. 1456. október 23-án halt meg Perugiában. Elvégez-
vén a jogot törvényszéki bíró lett; de összeütközésbe került pol-
gártársaival, börtönbe vetették, s míg ő ott sínylődött, szép fiatal
felesége meghalt. 30 éves volt, mikor kiszabadult s a világgal
meghasonulva, a Ferenciek szerzetébe lépett. Ezentúl az egyház
érdekeinek előmozdítására törekedett. Midőn III. Calixtus pápa

a török ellen keresztes háborút hirdetett, Magyarországba küldte
az ügy elősegítése végett. 

A török sereg 150 ezernyi hadával és 300 ágyúval Nándorfe-
hérvár ellen fordult. Hunyadi János 1456. július 14-én megtá-
madta a törököt hajóhadával és annak hajós seregét tönkretette;
mire a török július 21-ére elrendelte Belgrád ostromát. Hunyadi
a maga vitézeivel és Kapisztrán János a keresztesekkel két ízben
verte vissza őket, míg harmadszor a városba nyomultak s a
keresztényeket részint a várba, részint a külső bástyákra szorí-
tották. Szilágyi Mihály s a kis számú őrség már-már kétségbe
estek a vár megtarthatásán, de a Kapisztrán János Jézus nevét
kiáltozó szava által feltüzelt keresztesek újabb rohamának a
török nem tudott ellenállni s futásban keresett menedéket. Maga
a szultán, Mohammed is megsebesült és csak Szófiánál szedhet-
te össze futamló seregét. 

A győzelem 20. napján meghalt Hunyadi János, két hónapra rá
Kapisztrán János is a szerémségi Újlakon, hol a Ferenc-rendi zár-
dában temették el. Magyarországon azonnal mint szentet tisztel-
ték, úgy hogy már Mátyás király sürgette a pápai széknél Kapiszt-
rán boldoggá avatását, ami azonban csak 1690-ben történt meg. 

Végre 1724-ben XIII. Benedek pápa szentté avatta és tisztelete
emléknapjául október 23-át rendelte. Igazán figyelemre méltó,
hogy ötszáz év múlva ugyanezen a napon nemzetünk újra felkelt
a túlerőben lévő megszálló sereg ellen és hősies harcot folytatott
függetlenségéért, megmaradásáért és a demokratikus jogokért.
Történelmi példaképeinkre is emlékezzünk október 23-án!

November 1.

Mindenszentek napja

A megdicsőült egyház ünnepe ez a nap, mely az összes szent
emlékünnepe; azoké is, akiket a kalendárium külön, név szerint
nem is említ. Az ünnepet Keleten már 380-ban megtartották. A
nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be.

November 2. Halottak napja

Ezen a napon az összes megholtról, elhunyt szeretteinkről emlé-
kezünk meg. Az ünnep keletkezése Odilo, Cluny apátja nevéhez
köthető (998), a XII-XIII. században egész Európában elterjedt.

Összegyűjtötte: Fekete Zsuzsanna
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2050-re kilenc és fél milliárd emberre bővülhet a Föld lakossá-
ga. A becslést a Population Reference Bureau amerikai kutatóin-
tézet készítette. A kutatási előrejelzés szerint 40 év múlva már 3
milliárddal leszünk többen, miközben a rendelkezésre álló erő-
források, termőterületek nem fognak ilyen arányban bővülni. Ez
pedig azt jelenti, hogy mindenkinek komolyabban kell vennie és
többet kell tennie a fenntartható fejlődés érdekében. Fontos,
hogy mindenki tudjon meg többet arról, mit tehet a hétköznapok
során fenntarthatóságért.

A hazai kutatási adatok azt mutatják, hogy a magyarok általá-
nosságban véve nyitottak a környezettudatosságra, de tenni már
kevesebben tesznek érte. Az is kirajzolódik a statisztikákból, hogy
keveset tudunk a fenntartható fejlődésről. Például arról, hogy ki mit
tehet a hétköznapok során azért, hogy a föld energia készleteivel, a
természeti erőforrásokkal takarékosabban bánjunk. Másképpen
fogalmazva: kisebb legyen az utánunk maradó „ökolábnyom”. A
Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projekt célja éppen az, hogy
mindezt hétköznapi szinten is bemutassa, hogy minél többen ért-
sük meg, változzunk és tegyünk többet a holnapért, a jövőért.

Az „én” ökolábnyomom

Az ökolábnyom fogalma új keletű kifejezés. Az ökológiai lábnyom
azt mutatja, mekkora az a termékeny földterület, amely egy ember
által elfogyasztott javak (termékek/szolgáltatások) előállításához,
illetve a fogyasztás után hátramaradó hulladékok befogadásához
szükséges az adott évben. Ha a világ összes lakója olyan életszín-
vonalon élne, mint az átlag magyar, akkor „két földnyi” terület
tudna eltartani minket. Ha amerikai nívón élne mindenki, akkor öt
planétára volna szükség. A fenntartható fejlődés lényege éppen az,
hogy az utánunk maradó ökolábnyom minél kisebb legyen. Ez
pedig akkor lehetséges, ha egy kicsit jobban odafigyelünk például
arra, hogyan kezeljük a hulladékot, hogyan takarékoskodunk a víz-
zel, az árammal vagy milyen termékeket vásárolunk boltokban.

Fenntartható fejlődésről gyerekeknek

Szeptembertől már egy kimondottan gyermekek számára készült
tananyagból tanulhatnak a fenntartható fejlődésről, a környezet-
tudatosságról a tárnoki, törökbálinti, pusztazámori, diósdi és
sóskuti gyerekek. 

A Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projekt célja, hogy hosz-
szú távon szemléletváltozást érjen el a legfiatalabbak körében is.
Azaz a gyermekek már most értsék meg, mit jelent a hétközna-
pok során a környezettudatosság. A tananyagokon keresztül a
településeken élő kisgyerekek az általános iskolában találkoz-
hatnak a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés témájával. 

A tananyag alsós és felsős diákok számára készül, mindenki-
nek a saját szintjén, egyszerűen, játékos feladatokon keresztül
bemutatva, mit is jelent a Föld, saját környezetük és településük
szempontjából a fenntarthatóság. 

A tanároknak is szeretnénk segítséget nyújtani, ezért egy szak-
mai, tanári kézikönyv is készül az oktatóanyagok kapcsán. A
tananyag és tanári kézikönyv kidolgozását elismert környezetvé-
delmi szakemberek és oktatók végzik.

Középpontban a vállalkozók:

Jövőbarát Vállalkozás oklevél

A lakosság és a gyermekek megszólítása mellett szeretné elérni
a projektet vezető konzorcium – Tárnok Nagyközségi Önkor-
mányzata és Törökbálint Város Önkormányzata –, hogy a vál-
lalkozói szféra is csatlakozzon a Benta-völgy Projekthez. Ezért
megalapították a Jövőbarát Vállalkozás oklevelet.

Azok a vállalkozók, vállalkozások részesülnek elismerésben,
akik vállalják, hogy 
• a cég irodájában minden esetben környezetbarát, újrafelhasz-

nált papírt és energiatakarékos égőket használnak;
• szelektíven gyűjtik az irodában keletkező hulladékot;
• az elektronikai hulladékot megfelelő módon semlegesítik,
kezelik.

A résztvevő cégek elismerő oklevelet kapnak és felkerülnek a
Jövőbarát Vállalkozások listájára, amelyet a projekt és a telepü-
lések honlapjain, valamint a projekt kiadványaiban és rendezvé-
nyein is közzéteszünk. A projekt vezetői szeretnék, hogy min-
denki ismerje meg azokat a cégeket, amelyek az elvárhatónál
több áldozatot vállalnak a környezetvédelem terén. 

A programra a projekt hivatalos honlapján jelentkezhetnek az
érdeklődő vállalkozások: www.tarnoktorokbalint.hu.

CSATLAKOZZON ÖN IS ÉS TEGYÜNK EGYÜTT
EGY SZEBB HOLNAPÉRT!

Közös jövőnk

A Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projektről
Tárnok Nagyközségi Önkormányzata és
Törökbálint Város Önkormányzata a környe-
zetvédelem, a környezettudatos viselkedés,
pontosabban ennek gyakorlata terén kiemel-
kedő munkát végző települések. Önkormány-
zataik konzorciumot hoztak létre és közös
pályázatot nyújtottak be a Közép-magyaror-
szági Operatív Program (KMOP) keretein belül
a „Fenntartható életmódot és ehhez kapcsoló-
dó viselkedésmintákat ösztönző kampányok”

(kódszám: KMOP-2008-3.3.4 /A) elnevezésű
programra.

A pályázat elnyerésével jött létre a Benta-
völgy Fenntartható Fejlődés Projekt, amelynek
köszönhetően egy egészen széles réteg, azaz a
teljes lakosság és még további 3 település
(Diósd, Sóskút és Pusztazámor) megszólítására
nyílt lehetőség. A településvezetők úgy vélik,
fontos dolog a gyakorlati munka, de nagyon
fontos a szemléletformálás elméleti segítése is.
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A római katolikus egyházközség
szentmiséinek és igeliturgiáinak rendje
Hónap Nap Óra Hely
Október 22. péntek 17.00 szentmise plébánia

24. vasárnap 9.30 szentmise remeteség
29. péntek 17.00 szentmise plébánia
30. szombat 18.00 szentmise remeteség
31. vasárnap 9.30 igeliturgia remeteség

November 1. hétfő 17.00 szentmise remeteség
5. péntek 17.00 szentmise plébánia
7. vasárnap 9.30 szentmise plébánia(!)

12. péntek 17.00 szentmise plébánia
13. szombat 18.00 szentmise plébánia
14. vasárnap 9.30 igeliturgia plébánia
19. péntek 17.00 szentmise plébánia
21. vasárnap 9.30 szentmise plébánia
26. péntek 17.00 szentmise plébánia
27. szombat 18.00 szentmise plébánia
28. vasárnap 9.30 igeliturgia plébánia

December 3. péntek 17.00 szentmise plébánia
5. vasárnap 9.30 szentmise plébánia

10. péntek 7.00 szentmise plébánia
11. szombat 18.00 szentmise plébánia
12. vasárnap 9.30 igeliturgia plébánia
17. péntek 7.00 szentmise plébánia
19. vasárnap 9.30 szentmise plébánia
24. péntek 24.00 igeliturgia plébánia
25. szombat 9.30 szentmise plébánia
26. vasárnap 9.30 igeliturgia plébánia
31. péntek 17.00 szentmise plébánia

Az idõpontokban való változás elõre nem látható okból lehetséges! (Az esetleges változásról elõzõleg a templomi hirdetésben
tájékoztatást adunk. Varga Imre plébános

Kevés olyan ember akad, aki életében
legalább egyszer ne lett volna munkanél-
küli – akár csak egy-két hónapra. A sze-
rencsésebb, jól képzett, a sikerszakmák-
ban tevékenykedő munkavállalók élet-
ében ez talán csak egy kurta, említésre
sem méltó epizód, százezrek számára
azonban olyan reménytelen élethelyzet,
amiből nem látják a kiutat.

A Szepes Gyula Művelődési Központ
és a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ Érdi Kirendeltsége
által szervezett állásbörzére mintegy szá-
zötven munkát kereső érdi és környékbe-
li látogatott el. Hét cég hirdetett állásokat,
ezen felül kitelepült a megváltozott mun-
kaképességűeket segítő Napra Forgó
Nonprofit Közhasznú Kft., valamint egy
munkaközvetítő cég is, illetve a Közép-
magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ (KMRMK) is elhozta több mint
harminc munkáltató állásajánlatait. A
központ munkatársaitól segítséget, taná-
csokat is kaphattak az érdeklődők – töb-
bek közt arról, hogyan kell megírni egy

önéletrajzot úgy, hogy az felkeltse a mun-
káltató figyelmét.

A börzén az álláslehetőségek széles palet-
táját vonultatták fel a cégek, munkaközvetí-
tők: hegesztő, bolti alkalmazott, biztosítási
ügynök, mérnök, telekommunikációs mun-
katárs és még sok más szakma művelőit
keresték. Az asztalok előtt kígyóztak a sorok
– többen már önéletrajzzal érkeztek, mások
jelentkezési lapokat töltöttek, vagy belehall-
gattak a hatékony álláskeresés mikéntjét tag-
laló előadásokba, amelyeket a Budapesti
Kereskedelmi és Ipar-kamara munkatársai,
illetve az Easy Learning Hungary Készségfej-
lesztő Kft. trénerei tartottak. A rendezvény
ideje alatt segítséget nyújtottak az önélet-
rajzírásban, internetes álláskeresésben, illet-
ve próba-állásinterjúkat is tartottak. 

Az állásbörzén lehetett jelentkezni a
művelődési központban szeptemberben
induló mukaerőpiaci képzésre is, amely a
GYES-en, GYED-en lévő szülőknek szól,
segítve őket, hogy újra munkába tudjanak
állni. A Szepes Gyula Művelődési Központ
az „Építő közösségek, közművelődési intéz-

mények az élethosszig tartó tanulásért,
program a közművelődési intézményrend-
szer felnőttképzési kapacitásának bővítésé-
re” elnevezésű, TÁMOP 3.2.3-09/1-KMR
kódszámú pályázaton idén tavasszal több
mint tizenkét millió forintot nyert. A prog-
ram lényege, hogy a közművelődési intéz-
mények is bekapcsolódjanak az egész éle-
ten át tartó tanulás folyamatába, és olyan
kulcskompetenciák megszerzéséhez segít-
sék az embereket, amelyek birtokában
könnyebben megállják a helyüket a mun-
kaerőpiacon. A művelődési központ két
ingyenes tanfolyamot indít a pályázat kere-
tében: egyiket a GYES-en, GYED-en lévő
szülőknek, míg a másik képzés a vállalko-
zást indítóknak ad majd alapismereteket.

A vállalkozóknak szóló tanfolyam jövő
tavasszal indul majd, a kisgyermekes szü-
lőknek szóló viszont már szeptember 23-
án elkezdődött és november 25-ig tart. A
foglalkozásokra csütörtökönként kerül
sor, a képzést az Easy Learning Hungary
trénere tartja.

Ádám Katalin

Állásbörze Érden
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Hosszú idő után – közkívánatra – sikerült
megszerveznünk Pusztazámoron a nyári
napközis tábort.

Az első nap vidám csapatválasztással,
majd a tábor ideje alatt hordott fejfedők
megfestésével, végül az érdi zenei könyv-
tár játékos vetélkedőjével telt el, melyet
az érdi televízió is közvetített.

Második nap kerékpárra pattantunk –
hála a lelkes szülői csapatnak, mindenki-
nek volt járműve – eltekertünk a reptérre,
ahol ugyan nem mehettünk az értékes
gépek közelébe, de kárpótolt minket a jó
hangulatú piknikezés. Délután hatalmas
lendülettel vetették bele magukat a gyere-
kek a nemezlabda készítésébe, amely fél
óra múlva „zsibbad a kezem” című nya-
fogássá csapott át, de ennek ellenére,
veríték árán ugyan, de elkészültek a
különleges alkotások.

A tábor harmadik napján a sóskúti
lovas táborban kaptunk Péter bácsitól
nem is akármilyen kiképzést. Miután

megtanultuk, hogy hogyan nevezik a fel-
nőtt és a fiatal állatokat, meghallgattuk,
hogy melyik takarmány mire való, lova-
goltunk, nyilaztunk, kötelet húztunk;
nagy örömünkre bevezettek minket a
tehénfejés rejtelmeibe is. 

Csütörtökön különbusszal a Fővárosi
Állat-és Növénykertbe utaztunk. Nagy
élmény volt a gyerekek számára, ahogy a
hatalmas zsiráf végignyalogatta a tenyerü-
ket, miközben zoo csemegét tartottak neki.
A fóka-show, az állatsimogató kárpótolt
bennünket az idő rövidségéért. Mindezt
megfűszereztük a Barlang étterem kétfogá-
sos ebédjével, amely, igaz, nem minden
kisdiák tetszését nyerte el. Miután a sofőr
bácsink jelezte, hogy itt az indulás ideje,
ráébredtünk, hogy sikerült elveszítenünk
egy hátizsákot. Mariann néni nagy lelkese-
déssel ismét körbefutotta az állatkertet,
mintegy búcsúzóul az immár másodszor
üdvözölt állatseregnek, és ugye monda-
nom se kell, a hátizsák megkerült.

Az utolsó nap a bográcsozás miatt nem
indult zökkenőmentesen, de Andi néni
játszi könnyedséggel és nem kevés szülői
segítséggel megoldotta a nehézségeket. A
sportvetélkedők után jólesett elfogyaszta-
ni a finom ebédet az árnyas fák alatt.

A búcsúzás nem volt könnyű, hiszen –
bár nagyon elfáradtunk – remekül éreztük
magunkat. A csodálatos kis csapatból töb-
ben szerettek volna még legalább egy
hétig táborozni. Elgondolkodtunk rajta, és
ha a jövő tanévben lesz rá igény, lehetsé-
ges, hogy nem csupán egy hétig fog tarta-
ni ez a gyerekek és a tanítók számára
egyaránt különleges élmény.

Köszönettel tartozunk Jutka néninek és
Klári néninek, az iskola technikai dolgozó-
inak, akik fáradhatatlan munkája nagyban
segítette a tábor akadálymentes lebonyolí-
tását, valamint a szülőknek, akik minden-
ben támogatták és segítették munkánkat.

Sereginé Rooz Andrea
tanító

Nyári tábor – Pusztazámor 2010

Zámori sportolók sikerei
Újabb érmekkel tértek haza a zámori  iskola diákjai Táplánszentkeresztről, ahol ismét
szépen teljesítettek karatékáink. Köszönet érte az edzőjüknek, Schvarcz Péternek, aki
nem kis  odafigyeléssel készíti fel a gyerekeinket. 

Az Atarashii kupán, lány kumite (küzdelem) utánpótlás, Kata (formagyakorlat) kate-
góriákban Kenéz Martina második helyezett lett. 

A fiúknál Bank Bálint mindkét kategóriában 1. helyezést ért el. Szakács Bence pedig
3. helyezett lett.

Gratulálunk a sikeres  eredményekhez!
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Az önkormányzati választás eredményét sokan sokféleképp lát-
juk. Komoly feladatot jelent értékelni az elmúlt időszak törté-
néseit, az eredményt. Én nem is értékelem, csak gondolkodom
róla picit.

Az, hogy 520 szavazó jelent meg az urnáknál, mindenképp
elgondolkodtató, hiszen jócskán voltak köztünk érdektelenek
(ez is egy vélemény…). A régi-új vezetés, testület előtt min-
denképp komoly feladat áll. Képes-e arra, hogy a szavazók
47,5 %-ának akaratát is figyelembe vegye? Képes-e felismer-
ni, hogy a választás eredménye nem győzelem, hanem fel-
adat ilyen arányok mellett? Képes-e elfogadni és átvenni azo-
kat az elképzeléseket, célkitűzéseket, melyeket a falu majd-
nem fele megfogalmazott szavazata leadásával? Képes lesz-e
arra, hogy ne saját elképzeléseinek győzelmét, a többi indu-
ló elutasítását lássa, hanem az együttműködés lehetőségét és
kötelezettségét a másképp gondolkodókkal? Természetesen a
most „vesztesen” kikerült jelöltek számára ugyanúgy ott van
a feladat.  Morgolódás, szidalmak, vádaskodás és félreállás
helyett a háttérből képesek-e képviselni azokat, akik bizal-
mukat feléjük jelezték? Sértettség és hibakeresés helyett aktív
együttműködéssel ötleteiket és javaslataikat hajlandóak-e
átadni a településért?

Amennyire követni tudtam, a hangos sárdobálástól mentes
volt a választási kampány, de egy kijelentés mégis megütötte és
bántotta fülemet. Nevezetesen az, a többek által képviselt ciniz-
mustól sem mentes kijelentés, mely szerint az önfenntartó tele-
pülés gondolata nem más, mint illúzió. Bátran állítom, hogy aki
ilyet mond, az vagy nincs tisztában a fogalom jelentésével,
mögöttes tartalmával, vagy olyan érdekeket szolgál, ami semmi-
képp nem a kisember és a kistelepülés fennmaradását tartja
szem előtt! Aki ilyet állít, akár azt is mondhatja, hogy ma egy
család életben maradása vízió! 

Egy család munkával megkeresett pénzből, némi támogatás-
ból (családi pótlék, nyugdíj – bár ez utóbbi valójában nem
támogatás, hiszen előre félre lett rakva stb.), illetve munka
híján segélyből „működik”. Szerelőt akkor hívunk, ha a csalá-
don belül nem tudjuk megjavítani az elromlott dolgot, illetve
ha a szerelésre fordítandó idő alatt többet keresünk, mint
amennyit a szerelő kér. Bejárónőt akkor fogadunk, ha a házi-
asszony már nem győzi a munkát. Mindannyian arra törek-
szünk, hogy több lábon álljunk. Adott esetben ennek érdeké-
ben a család keresői végzettségüktől eltérő munkát vállalnak,
ha az jövedelmezőbb, vagy tanulunk, ha a lehetőségek arra
motiválnak. Erre előteremtjük a pénzt – kispóroljuk, pályá-
zunk, ki-ki képességei, lehetőségei szerint. Termőre fogjuk a
kertet ha kell, ha tehetjük napkollektort szerelünk a háztetőre,
racionalizáljuk igényeinket. Újra beüzemeljük régi vegyes
tüzelésű kazánjainkat, energiatakarékos gépeket szerzünk be.
Ha van, kútról locsolunk, esetleg fúratunk egyet. Ha másképp
nem megy, hitelt veszünk fel – sajnos egyre többször a gazda-
ság által motiváltan többet, mint azt reálisan vállalhatnánk. S
meddig működik a család? Míg megbízunk egymásban, míg
szeretjük egymást, míg természetes, hogy mindenki elvégzi a
feladatát, míg szó nélkül mindenki egyformán vállal többet
vagy mond le valamiről nehézség idején. Míg első dolgunk

elvégezni a másik feladatát mikor az megbetegszik, s nem
kérünk érte semmit, mert természetes, hogy hasonló helyzet-
ben kérés nélkül számíthatunk rá.

A település miből gazdálkodik? Hasonlóan! Jelenleg Pusztazá-
mor joggal büszke arra, hogy működéséhez eddig nem kellett
hitelt igénybe vennie. De a mérleg másik oldalán ott van, hogy
a költségvetés jó 60%-át ma is a hulladékkezelőtől befolyó bevé-
telek jelentik. Ez is függőségi helyzet, amit a gazdaság mozgat,
és nem tart örökké – az arány egészen biztosan nem. Tehát ige-
nis feladat további bevételi forrásokat keresni! 

Ugyanakkor a tény, hogy nem kellett bankhitel, bizonyítéka
lehet annak is, hogy nincs lehetetlen, csak akarni kell.  Ilyen
starttal igenis elérhető, hogy Pusztazámor „önfenntartó” telepü-
lés legyen. 

S hogy mit értek önfenntartó alatt?  Egyfelől természetesen
azt, hogy működéséhez továbbra se kelljen hitelhez nyúlni,
hiszen az egy olyan függőséget jelentene, mely korlátozza a
lehetőségeket. Másfelől, hogy a lakosság igényei és képességei
a lehető legnagyobb mértékben helyből és helyben legyenek
kielégítve, illetve kihasználva. Nem kell rögtön nagy dolgokkal
kezdeni. De a helyben adódó ipari és szellemi munkát első kör-
ben helybeli végezze el, s csak ha olyan speciális igény van,
melyhez nincs megfelelő tudású ember a faluban, forduljunk
máshoz! Értem mind önkormányzati, mind egyéni szinten.
Ehhez működő kommunikációra, élő adatbázisra és valós igé-
nyekre van szükség – ennek működtetése az önkormányzatnál
a legszerencsésebb. Természetesen ez soha nem fogja azt jelen-
teni, hogy minden itt élő ember itt fog dolgozni – ez nem is
mindenkinek igénye! (Itt is a hagyományos családmodell jut
eszembe, ahol a férfi eljár dolgozni, az asszony foglalkozik a
családdal, háztájival). 

A családok érdeke sokaknál az, hogy legalább egy szülő hely-
ben tudjon munkát vállalni. Olyan reális méretű termelő tevé-
kenységek beindításában lehetne motivált a település, mely nem
– vagy nem jelentősen – növi túl a település jelenleg nyújtotta
lehetőségeit, illetve igényeit, de eléri azokat. A helyi (kis)kertek
és családok, (kis)termelők által feleslegben termelt élelmiszert
legyen lehetőség helyben értékesíteni, illetve legyen ennek fóru-
ma, ahol a kereslet és a kínálat találkozni tud! Legyenek moti-
váltak az itt lakók arra, hogy vállalkozásukat helyben működtes-
sék, illetve alkalmasint helyi munkavállalókat alkalmazzanak. 

Ha ezek a „kis” dolgok működni tudnak, akkor lehet nagyob-
ban – akár sokkal nagyobban is gondolkodni. Éppen az alacsony
lélekszám ad lehetőséget olyan megújuló energiaforrások telepí-
tésére (illetve kihasználására – gondolok itt a hulladékkezelőnél
keletkező biogázra), melynek költség-hatékonysági aránya reális
idő alatt megtérülne, s pusztán példaértékével is növelhetné
településünk ázsióját! Hosszú távon pedig a lakók által „kívül”
megtermelt pénzt itt benn tartaná, lehetőséget adva további nagy
lépések megtételére.

Nem gondolom, hogy mindez vízió, hacsak nem romlott meg
az alapvető feltétel – a bizalom és az egymás iránti szeretet, elfo-
gadás. Akkor viszont ennek helyreállításán kell legelőször dol-
gozni. S aki erre nem képes, annak ki kell szállni.

Orosházi Erzsébet

Fórum

Elérhető, hogy Pusztazámor
„önfenntartó” település legyen 
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Az időseket ünnepeltük
Az Idősek Napján azokat köszöntöttük, akik hosszú élet munkáját és rengeteg tapasz-
talatát tudhatják maguk mögött. Élettel teli bölcsességüket, szeretetüket, gondoskodá-
sukat mindannyian érezzük.

Október 9-én, szombaton a hagyományokhoz híven rendeztük meg az Idősek Nap-
ját községünkben. Az ünnepséget polgármester úr nyitotta meg, majd a legfiatalabb
önkormányzati képviselő, Oláh Gábor szívhez szóló köszöntője következett, melyet
egy verssel fejezett be (mellékelve közöljük). A köszöntők után Sándor Dezső és zene-
kara kíséretében Furi János nyugdíjas nótákat énekelt, majd feleségével csárdással zárta
rövid kis műsorát. Ezután Mészáros János Elek Simándy-díjas énekes és a zenekar szó-
rakoztatta a nagyérdemű közönséget. 

Az előadást vacsora követte. Vacsora után  Pátrovics Benedek polgármester úr a leg-
idősebb résztvevőt köszöntötte és egy csodálatos virágkosárral ajándékozta meg. Egy-
mással beszélgetve, a zenekar muzsikájára késő estig mulattak a vendégek. Jól érezték
magukat, s talán elfelejtették gondjaikat, bánatukat erre a pár órára. Jó volt látni őket,
és nemcsak ezen a napon, hanem az év többi napján is szeretettel gondolunk rájuk,
mert nagy szükségünk van bölcsességükre, tapasztalataikra!

K. Á.

M. Legrand:

Az idősek
tisztelete

Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.

Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.

Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!
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A STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
KEDVEZMÉNYES AJÁNLATA

Nagy Árpád Nagy Árpád
250 Tátrai túra 77 túra a Szlovák

Paradicsomban
304 oldal, 160 oldal,
keménytáblás keménytáblás
Ára 3000 Ft Ára 3000 FT
helyett 2000 Ft helyett 2000 Ft

Vulkántúrák Katona Csaba
Dél-Olaszország Vajdavár
Paradicsomban homokkõvidék
200 oldal, 136 oldal,
keménytáblás keménytáblás
Ára 3000 Ft Ára 1990 Ft
helyett 2000 Ft helyett 1000 Ft

Perlawi Andor Szále László
Át az idõ rácsain Kitörõk
Mai magyar drámák
kartonált ragasztókötés 168 oldal,
184 oldal keménytáblásl
Ára 2500 Ft Ára 3000 Ft
helyett 1500 Ft helyett 2000 Ft

A könyvek megvásárolhatók, illetve megrendelhetõk: 
Stúdió könyvesbolt – 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D

Tel/Fax: 359-1964, 359-6461. e-mail: megrendeles@studio-pe.hu


