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A hagyománnyá vált pusztazámori Falukarácsonyt idén decem-
ber 19-én tartottuk. A nagy hideg ellenére sok érdeklődő jött el
a közös ünneplésre. Az ünnepi műsor az óvodások karácsonyi
énekeivel, verseivel kezdődött, akik pásztoroknak és angyalkák-
nak voltak beöltözve. Ezt követően a község plébánosa, Varga
Imre esperes köszöntötte a kedves közönséget az ünnep alkal -
mából. Az általános iskola diákjainak műsorával folytatódott az
ünnepség. A sok szép dalt és verset csillogó szemmel adták elő
az iskolások. A műsort az óvoda és iskola pedagógusaiból erre
a napra alakult énekkar éneke zárta.

A folytatás az eredeti tervtől egy kicsit eltért a nagy hideg
miatt, ugyanis elmaradt a „Mindenki karácsonyfájának” közös
díszítése és a betlehemi „istálló” meglátogatása, melyet a Falu-
gondnokság állított össze a harangláb melletti parkban. A műsor
végeztével karácsonyi uzsonnára került sor, majd hosszas
beszélgetéssel ért véget az ünneplés. Köszönet illeti a Pusztazá-
mor Községért Közalapítványt a rendezvény anyagi támo-
gatásáért, továbbá mindazokat, akik akár közvetlenül, akár
közvetve segítettek a program lebonyolításában. 

Kiss Ágnes
szervező

Pusztazámori Falukarácsony

A karácsony a Megváltó, Jézus Krisz-
tus születésének ünnepe. Erre
készülünk az adventi időszakban, s
ahogy a gyertyák lángja hétről hétre
fellobban s a fény egyre erősebb lesz,
bennünk is úgy erősödik a vágy, hogy
átéljük ezt a csodálatos pillanatot. 

Ennek jegyében színvonalas pász-
torjátékkal örvendeztette meg a
hívőközösséget december 24-én,
szenteste az éjszakai mise előtt a
pusztazámori gyerekek és fiatalok egy
csoportja. Ezúton is köszönjük a
szervező, Réder Éva és a szereplők
áldozatos munkáját.  Köszönjük, hogy
ünnepünket még szebbé varázsolták.

Kiss Ágnes

Átélni a csodát
Karácsonyi pásztorjáték Pusztazámoron
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Február 19-én 10 órától
FARSANGI MULATSÁGOT TARTUNK

az iskola tornatermében.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket.
Ahogy a korábbi években, úgy most is szeretnénk valami

különlegességgel emlékezetessé tenni a mulatságot.
Idén az osztályok kis műsorral lépnek fel,

ezért a jelmezek is ennek megfelelőek lesznek.
A gyerekek számára mindig az jelenti a legnagyobb élményt,

ha a felnőttek is velük mókáznak.
Éppen ezért örömmel vennénk, ha a vállalkozó kedvű szülők által

előadott csoportos farsangi produkciók gazdagítanák a műsort.
Az óvodások és a vendég gyerekek

jelmezes felvonuláson mutatják be jelmezüket.
Ezt követi a meglepetés program mindenki részére.

A büfét a szülői munkaközösség működteti.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

Az óvoda, az iskola pedagógusai,
valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány

az iskolában

FARSANGI BÁL
Pusztazámor Község Önkormányzata és Pusztazámor Községért Közalapítvány

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
a már hagyományos Farsangi bálra, melyet az iskola tornatermében tartunk

március 5-én 19 órától.
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Festőszakkör a pusztazámori iskolában
Engedje meg az olvasó, hogy néhány mon-
datban bemutatkozzam  azoknak, akikkel
még nem ismerjük egymást. Schnedarek
Réka vagyok, két gyermek (Klára 8, Teó 6
és fél évesek) édesanyja. Hat éve költöz-
tünk a családdal Budapestről Pusztazá-
morra, és bár kezdetben az életmódbeli
váltás, a régi barátoktól, családtól való fizi-
kai értelemben vett eltávolodás nem volt
zökkenőmentes, ma már semmi pénzért
nem mennénk vissza a nyüzsgő-zajos

fővárosi forgatagba. Már itt érezzük otthon magunkat, új barát-
ságokat kötöttünk, és a gyerekeink is ezer baráti szállal, megélt
élménnyel már inkább ide kötődnek. 

Kihívás kisiskolásokkal foglalkozni

Végzettségem szerint francia nyelv és irodalom szakos bölcsész
vagyok, azonban tavaly, az anyai teendők miatt kissé hosszúra nyúlt
(11 évig elhúzódó) másoddiplomás  tanulmányaim végére végre
pont került, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen festőművész dip-
lomát szereztem. A festés, rajzolás azóta lételemem, amióta először
fogtam ceruzát a kezembe; szüleim elmesélése szerint a régi budai
otthonunk mellékhelyiségének a falát is az én – spontán ötlettől
vezérelve odavetett – kora gyermekkori idilli „freskóim” díszítették.

Édesapám is festészetet tanult a Marosvásárhelyi Képzőművé-
szeti Szakközépiskolában, sőt az apai nagyanyám is már festett...;
úgy tűnik, nálunk ez a vizuális nyelvezetben való gondolkodás
már generációs örökség. Amikor a lányom iskolakezdés előtt állt,
és már eldöntöttük, hogy a pusztazámori iskolába íratjuk be, szü-
letett meg néhány szülőtársamban az igény, hogy valamilyen for-
mában foglalkozzak az akkor első osztályt megkezdő (ma már
másodikos) gyerekek vizuális nevelésével. Bevallom, elsőre kicsit
megijedtem a feladattól, hiszen művésznek lenni és elmélyült

magányban alkotni egész más jellegű kihívások elé állítja az
embert, mint kisiskolások érdeklődését felkelteni, figyelmüket
lekötni, adottságaik fejlesztésével foglalkozni. Azért is nehéz ez,
mert külön oda kell figyelni arra, hogy az életkori sajátosságoknak
megfelelő feladatokat találjak ki számukra. A vizuális neveléssel
foglalkozók körében általános kérdés, hogy hány éves kortól lehet
megkezdeni a látvány utáni ábrázolás oktatását. A szakértők ezt a
határt 10-12 éves kor körül húzzák meg. Úgy tartják, ennyi idős
koruk előtt csak a csemeték kreativitását lehet és kell fejleszteni, a
gyerekekben emlékezetből, vagy fantáziájuk segítségével megszü-
lető belső képek rajzoltatása a nevelő elsődleges feladata.  

Minden rajz másért jó

Ezt szem előtt tartva, én is inkább a fantáziájukat, kreativitásukat
fejlesztő feladatokat szoktam ajánlani nekik, de megpróbálkoztam
a látvány utáni rajz bevezetésével is. Tavaly például portrét festet-
tek egymásról, de úgy, hogy inkább az emlékezetükre hagyatkoz-
tak, nem ültek egymásnak modellt. Persze volt arra is példa, de
csak igen elszigetelt esetben. Volt példa, hogy megkérték a mási-
kat, forduljon feléjük, ha nem emlékeztek a másik arcának egy-egy
részletére. Észrevettem, hogy már maguktól is születendőben van
az igény csírája az ábrázolandó dolog, személy megfigyelésére. 

A csendéletfestést is megpróbáltuk, nagyon tetszett nekik. Per-
sze gyerekfüggő is, hogy ki milyen fejlettségi szinten van vizuá-
lisan; volt, aki megpróbálta tényleg lekövetni a látott formákat és
színeket, volt, aki inkább egy stilizált fikciót pingált. Érdekes volt
ez a különbség; minden rajz másért jó, vagy érdekes. 

Kezdetektől úgy próbálom vezetni a foglalkozásokat, hogy a ver-
bális önkifejezésnek is teret hagyjak. A foglalkozások során már
hamar tapasztaltam, hogy az ilyen korú gyerekekben ugyanolyan erős
igénnyel tör fel a verbális közlési vágy, mint a rajzolás elemi szükség-
lete. Mivel ilyen korban a rajz elsődleges funkciója még nem a külvi-
lág minél pontosabb leképzése, hanem a rajzolás  megkönnyíti szá-
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mukra  érzéseik feldolgozását, elemi lelki szükségletük, hogy kiraj-
zolhassák magukból félelmeiket, vágyaikat, örömeiket, feszültségei-
ket, tapasztalataikat; a rajzolás kapcsán olyan érzések, emlékek jön-
nek fel bennük, amit néha azonnal közölni vágynának. Ezt tapasztal-
va kezdtem mindig közös beszélgetéseket is kapcsolni az adott
témánkhoz, hogy ennek az igénynek keretet biztosítsak. Olykor meg-
ható számomra az őszinteségük, lelkesedésük, és megtisztelő a bizal-
muk is, hogy a legbensőbb dolgaikat megosztják velem. 

Csapatban dolgoztunk

Tavalyelőtt foglalkoztunk alapvető színkeverési feladatokkal is, per-
sze játékos formában. 2010-ben teret és lehetőséget kaptunk egy
heteken át tartó, nagy közös alkotásra: kifesthettük annak a  kis tan-
teremnek a  hátsó falát, ahol a foglalkozásokat tartjuk. Külön köszö-
net ezért Gabika néninek, a Pusztazámori Iskola tagintézmény-
vezetőjének nyitottságáért, gyerekközpontúságáért, aki engedélyez-
te, hogy ezt megtegyük. Hatalmas élmény volt a gyerekek számára
közösen, és ilyen nagy felületen, hatalmas ecsetekkel dolgozni. A
közös alkotás közben megtapasztalhatták, hogyan kell csapatban
dolgozni, mire kell odafigyelni, azt a célt szem előtt tartva, hogy a
közös alkotás minél szebb és egységesebb legyen, mindamellett,
hogy mindenki olyan részfeladattal foglalkozhasson, amihez job-
ban ért, vagy jobban érez kedvet hozzá. Persze ezt alaposan átgon-
dolva meg kellett szerveznünk és előre megbeszélni a munkame-
netet-lebonyolítást, hogy minél kevésbé váljon a nem kis kosszal
járó közös munka irányíthatatlanul kaotikussá. Bár hazudnék, ha
azt állítanám, hogy nem volt munka közben egyetlen konfliktus
sem a gyerekek között, és közben azért adódtak olyan gyakorlati
problémák is, amiket előre én sem láttam át, de azért viszonylag
szépen, békében tudtak a gyerekek egymás mellett dolgozni. Az
elkészült mű megtekinthető az iskolában, vagy ha valakit bővebben
érdekel a rajzszakkör élete, akkor részletesebben elolvashatja blog-
oldalunkon, ahol képeket is láthat a gyerekekről, az alkotásokról. 

Kiállításra is készülünk

A tavalyi hagyományt folytatva idén is tervezem, hogy az év
közben készült munkákból egy megnyitóval egybekötött év végi
kiállítást állítok össze az iskola épületében, ahová szeretettel
várok mindenkit, hogy egy pohár málnaszörp és némi harapni-
való társaságában beszélgethessünk a gyerekekről és megtekint-
hessük alkotásaikat. 

A blogoldalunk címe:festoszakkorpusztazamor.blogspot.com 
Jó szórakozást! 

Schnedarek Réka

Babar Zoltán versei

Szenderegj

Beszélek, de néma minden
Éjjel van, és itt ülök éppen,
Gondolkodom minden képen.

Hol vagy, kérdezem némán
Talán kicsit gorombán?
Nem hiszem, mert zúg a csend.

Az éjjel is aludni ment
Várja a nappalt a sötétség,
Vége a szolgálatnak, itt az éhség.

Kint fehér a világ, de messze a Mikulás
A tavasz közelebb, a télvége csicsereg,
Ne szaladj, Én itt vagyok békén Teveled.

Gyere, bújj hozzám, halkan szenderegj,
Lassan nekem is lecsukódik a szemem.
Álmodban jelen lennék, mint egy szép király,
Aki szerelmesen szerelmet kér, és kap is tán.

Pusztazámor, 2011. január

Bizonyos…

Az elmúlás, rövid, mint az álom,
Az éveket lassan menekülni látom.
Futunk utána, mintha lehetne
Nézzük is, de csak meredten.

Borzalmas az elmúlás
Vagy inkább mókás?
Ezt inkább bizonyos
Nézőpontból szólván.

Félünk, és mégis küzdünk,
Teszünk és sorban vétkezünk,
Kínos néha az óra,
De minden váljon valóra.

Ne várjunk tétlenül minden csodát
Alkossunk, mint őseink, emeljünk koronát,
Arassuk a babérokat munkánk erejével
Ne mások bájával dicsekedjünk el.

Bécs, 2011  
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Jóleső érzés tartozni valahová
A nyugdíjas klub várja az új tagokat

A Naplemente Nyugdíjas Klub 1999.
szeptember 16-án alakult, sok szervezői
munka után, a pusztazámori önkor-
mányzat támogatásával.  Az alakuló köz-
gyűlésen a tagság engem, mint a klub
megszervezőjét, egyhangúan választott
meg elnöknek. Mind nekem, mind a
község vezetésének az volt a célom/cél -
unk a civil szervezet létrehozásával,
hogy a magára maradt, nyugdíjas évei-
ben járó, a világra nyitott, közösséget
szerető idős emberek számára lehetősé-
get biztosítsunk szabadidejük hasznos
eltöltésére.

A klub a megalakulásakor az újonnan
átadott iskolában kapott helyett, azóta is
ezen a helyszínen, kulturált körülmények
között zajlanak a foglalkozások. Az
összejöveteleket kéthetente, pénteki
napon 16 órától tartják. Az idős emberek
a foglalkozások napját piros betűvel írják
be a naptárba, mert egyfajta ünnep szá-
mukra, hiszen sok-sok emlékezetes, szí-
nes programmal tarkított órát tölthettek-
tölthetnek együtt.

A nyugdíjas klub 30 fővel alakult meg,
ám a létszám rövid idő alatt 48-ra nőtt.
Az elmúlt tizenegy év alatt hol fogyott,
hol gyarapodott a tagság. Jelenleg 23
fővel működik a klub. Kegyelettel őriz-
zük elhunyt tagtársaink emlékét. Az
elnök személye is változott, ugyanis a
megalakulást követő két év után sok
elfoglaltságom miatt kénytelen voltam
lemondani a klub vezetéséről. Nyugodt
szívvel adtam át a feladatot az egyik ala-
pító tagnak, Kosaras Istvánnak, aki az

elmúlt év októberéig vezette a közössé-
get. A sors fintora, hogy tavaly ősszel
ismét én lettem a kiválasztott az elnöki
székbe. Nagy lelkesedéssel, örömmel tér-
tem vissza, habár az évek során mindig a
közelükbe voltam és segítettem, követ-
tem a működésüket. 

Sok kirándulás, színházlátogatás, elő-
adás, bemutató van a tarsolyukban.
Negyedévenként ünnepeljük klubtagja-
ink névnapjait és a kerek évfordulókat.
Mindig nagyon hangulatos az ünnep. A
süteményeket és a sok finomságot az
ünnepeltek hozzák.  A nőnapot is meg-
ünnepeljük, amikor is klubunk férfi tag-
jai virággal kedveskednek a nőknek. Az
év végén záró vacsorát tartottunk, mely-

re a polgármester urat és a jegyző
asszonyt, valamint a tiszteletbeli tagokat
is vendégül láttuk. Nehéz és helyigé-
nyes lenne felsorolni azt a sok együtt
eltöltött programot, órát, amit a klub
tizenegy éve alatt a tagok megéltek. Sze-
retném felhívni a figyelmét a község
nyugdíjasainak, hogy szívesen, szeretet-
tel várjuk őket a kis közösségünkben.
Jöjjenek és tapasztalják meg, milyen
jóleső érzés tartozni valahová, együtt
örülni, szórakozni.

Kiss Ágnes
elnök

(A közölt fotók a klub archívumából valók.)
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98/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Óvoda beszámolójának elfogadása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Napköziotthonos Óvoda 2009. évi beszámolóját a leírtak szerin-
te elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

99/2010. (11.22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyvtár vala-
mint Pusztazámori Tagintézményének 2009. évi beszámolója

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola és Könyv-
tár valamint Pusztazámori Tagintézményének 2009. évi beszámolóját a
leírtak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

100/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: 2010. évi rendezvényekről szóló beszámoló és a 2011. évi ren-
dezvényterv elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2010. évi rendezvényekről szóló beszámolót és a 2011. évi
rendezvénytervet a leírtak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2010. (XI.25.) SZÁMÚ REN-
DELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 5/2007. (IV.27.) SZÁMÚ KÖZTERÜLETEK RENDJÉRŐL

ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(A rendelet a www.pusztazamor.hu oldalon megtekinthető.)

101/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót a leírtak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

102/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed évi
állásáról szóló tájékoztató elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed
évi állásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

103/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Közmeghallgatás időpontja
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2010. évi közmeghallgatás időpontjául a 2010. december 7.,
kedd napját fogadja el, helyszínként pedig az iskola auláját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

104/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Szociális rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy egyetért a törvényességi észrevétellel. Felhatalmazza a szociális
bizottságot, hogy tárgyalja meg a rendelettervezetet és utána kerüljön
beterjesztésre a képviselő-testület felé.

105/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Közbeszerzés kiírása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy ajánlatot kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján
a 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és szennyvízellátásának kivite-
lezésére. Egyidejűleg kiegészíti Közbeszerzési szabályzatát a melléklet
szerinti függelékkel, amely a bizottság összetételét tartalmazza.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

106/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Bonyolító Mikroline Kft. ajánlatának elfogadása
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Ajánlatkérés a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a
087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és szennyvízellátásának kivitele-
zésére kíírt közbeszerzés bonyolítói és műszaki ellenőrzésének feladatá-
val a Mikroline Kft-t bízza meg. Árajánlatát elfogadja, ami a beruházás
bekerülési költségének 1%-1%-os összege feladatonként.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

107/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Reiner Mónika tulajdonos kérelme az 526 hrsz ingatlan belterü-
letbe vonására
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az 526-os hrsz ingatlant belterületbe vonja. Azzal a feltétellel, hogy
a jövőben megosztás esetén köteles a telek Tolvaj utcai részén a telkéből
út céljára területet leadni, az utat kialakítani és a közműveket oda bevin-
ni és azok költségeit  megfizetni. A tulajdonos kérelmében vállalta a bel-
területbe vonás valamennyi költségét.

A tulajdonost felhívja a szükséges rajzok elkészíttetésére, engedélyezé-
sére, valamint  a művelés alól való kivonás költségeinek megfizetésére. A
tulajdonos kérelmében vállalta a belterületbe vonás valamennyi költségét.

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

108/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Sóskúti Polgárőr Egyesület által szervezett közlekedési vetélkedő
támogatása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Sóskúti Polgárőr Egyesület által szervezett közlekedési
vetélkedőt 50.000 forinttal támogatja.

A támogatási szerződés elkészítésére és megkötésére felhatalmazza a
polgármestert
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

109/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Speciális mentők támogatása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Pest Megyei Speciális Mentők Egyesületének 50.000 forint támogatást nyújt,
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

A szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

110/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Gubola Józsefné kérelme
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 32. szám alatti, 322/5 hrsz. önkor-
mányzati ingatlant nem kívánja értékesíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

* A rendeleteket, határozatokat betűhíven közöljük – a szerk.

Önkormányzati rendeletek, határozatok*
Kivonat Pusztazámor Község Képviselő-testületének november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből
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111/2010. (11.22.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Karácsonyi ajándék
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  minden háztartásba eljuttat egy képeslapot és a 60 éven felüliek-
nek egy jelképes ajándékot. Az ajándékozásnál főként a 60 éven felüli

pusztazámori lakosokat kívánja megajándékozni.
A szükséges költségeket a 2010. évi általános tartalék terhére biztosít-

ja. A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kivonat Pusztazámor Község Képviselő-testületének
2010. december 13-i és 2011. január 6-i ülésének jegyzőkönyvéből

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010. (XII.16.) SZÁMÚ REN-
DELETE AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁLTAL PUSZTAZÁ-
MOR TERÜLETÉN SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ ÉS CSATORNA HASZNÁLAT DÍJÁNAK MEG-
ÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS AZ ILLEGÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI DÍJÁ-
RÓL SZÓLÓ 1/1995. (II. 2.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Rendelet mellékelve. (A rendeletet mellékelten közreadjuk.)

120/2010. (12.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Herceghalom község felhatalmazása vízdíj támogatás vissza-
igényléséhez

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Herceghalom Község Önkormányzatát megbízza a vízdíj
támogatás visszaigénylésével.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. január 20.
Felelős: polgármester

121/2010. (12.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: ÉTV Kft. által 2010. évben végzett fejlesztési és felújítási költsé-
gek biztosítása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ÉTV Kft. 2010. évben Pusztazámor községet érintően
elvégzett fejlesztési és felújítási költséget, 585.806 forintot az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít-
ja. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármester.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: polgármester

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2010. (XII.16.) SZÁMÚ REN-
DELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2010. (II.15.) SZÁMÚ

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(A rendelet a www.pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2010. (XII.16.) SZÁMÚ REN-
DELETE A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ADOMÁNYOZANDÓ ELISMERÉSEKRŐL SZÓLÓ

10/1995.(IV.27.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(A rendelet a www.pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2010. (XII.16.) SZÁMÚ REN-
DELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZTISZTVISELŐINEK EGYES JÓLÉTI, KULTURÁLIS, SZO-
CIÁLIS ÉS KEGYELETI JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 2/2003. (02.19.) RENDELET MÓDOSÍ-
TÁSÁRÓL

(A rendelet a www.pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

122/2010. (12.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: 2011. kiemelt célok
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt céljainak meghatározá-
sára benyújtott előterjesztést a leírtak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

123/2010. (12.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Esélyegyenlőségi terv elfogadása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása által Pusztazámor község
vonatkozásában elkészített Esélyegyenlőségi Tervet az előterjesztés sze-
rint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

124/2010. (12.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Belső ellenőrzési terv elfogadása
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása által készített Belső Ellenőrzési
Tervet az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

125/2010. (12.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Villamos energia ajánlatok
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a villamos energia szol-
gáltatók részéről küldött ajánlatok közül – amennyiben a díj a jelenlegi-
nél alacsonyabb – a legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltatóval szerző-
dést kössön.
Határidő: 2011. 01.31.
Felelős: polgármester

1/2011. (01. 06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tárgy: Közfoglalkoztatási pályázat
Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által meghir-
detett rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokhoz
szükséges önrészt 16 főre vetítve az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésében biztosítja maximum 100.000,- forint összegben. Felhatalmazza
a polgármestert a pályázat beadására.

Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
tervezze be a fenti összeget.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: polgármester

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010. (XII. 16.)
SZ. RENDELETE ÉRD ÉS TÉRSÉGE VIZIKÖZMŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG

ÁLTAL PUSZTAZÁMOR TERÜLETÉN SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ ÉS CSATOR-
NAHASZNÁLAT DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS AZ ILLEGÁLIS VÍZ- ÉS

CSATORNASZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI DÍJÁRÓL

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi
CIV. Törvénnyel módosított jogkörében az Érd és Térsége Viziközmű
gazdasági társaság által Pusztazámor Község Területén szolgáltatott víz
díjának megállapításával kapcsolatban a következőket rendeli. 

1. § 
(1) Az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által a Pusztazámor
község területén szolgáltatott víz díja:
- a lakosság által fizetendő díj 354 Ft/m3 + ÁFA 
- a közületek által fizetendő díj 354 Ft/m3 + ÁFA 
(2) A lakosság minden elfogyasztott m3 után csak a Közlekedési Hírköz-
lési és Vízügyi miniszter által maximált díjat köteles fizetni
(3) A község területén az önkormányzat tulajdonában lévő víznyerő
helyekből (forrás, kút) elfogyasztott víz díja 100 Ft/m3.

2. §. 
A vízdíj közadók módjára behajtható tartozásnak minősül.

3. §.
A község területén a közkifolyókról fogyasztott víz díját a közkifolyó
használatában érdekeltek a szolgáltató felé 30 l/fő/nap átalány figyelem-
be vételével tartoznak kifizetni.
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4. §.
Abban az esetben, ha e rendelet hatályba lépése és a fogyasztás leolva-
sása nem esik egy időpontba, a számlázás alapjául szolgáló teljes meny-
nyiség díjtételeit időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és
utáni időszakra.

5. §. 
(1) A községi szennyvízcsatorna-hálózat használatának díja :
- a lakosság által fizetendő díj 518 Ft/m3 + ÁFA 
- közületek által fizetendő  díj 756 Ft/m3 + ÁFA  
(2) A csatornadíjat az elfogyasztott ivóvíz mennyiségének megfelelően
kell számítani. A május – augusztus hónapok lakossági fogyasztása után
10% kedvezményt kell figyelembe venni (locsolási kedvezmény).
(3) A közületek fogalma alól e rendelet alkalmazásában kivétel: Puszta-
zámor Község Önkormányzata, Pusztazámori Általános Iskola, Napkö-
ziotthonos Óvoda, Egészségház.
(4) A lakossági fogyasztók fogyasztási helyenként (lakásonként és elkülö-
nült fogyasztási helyenként) az alábbi mértékű alapdíjat köteles fizetni:

(5) A közületi fogyasztók a bekötési vízmérője szerint minimálisan az
alábbi mértékű alapdíjat kötelesek fizetni:
A táblázatban szereplő árak ÁFA nélkül értendőek.

6. §. 
Illegális vízfogyasztás

(1) Az illegálisan vizet vételező fogyasztó a feltárás idején érvényes víz-
díj ötszörösének megfelelő díjjal számított vízdíjat köteles megfizetni az
illegálisan vételezett ivóvíz mennyisége után.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának időalapja: a
legális vízfogyasztás helyreállítása és az illegális vízvételezés megállapítását
megelőző leolvasás közötti időszak. Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy
az illegális vízvételezésre ennél hosszabb időtartamban került sor, akkor a
számítás időalapja, ezen hosszabb időtartam, amennyiben pedig a fogyasztó
tudja bizonyítani, hogy az illegális vízvételezésre ennél rövidebb időtartam-
ban került sor, az emelt vízdíj számításának alapja ezen rövidebb időtartam.
Amennyiben az illegális vízvételezés megállapítását megelőzően leolvasásra
nem került sor, a fogyasztás időtartama a szolgáltató által elvégzett legutóbbi
ellenőrzés időpontjától a szabálytalan vételezés feltárásáig eltelt időtartam.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának mennyisé-
gi alapja: 
a) az 1. § 3. a)-d) pont szerinti esetben a (2) bekezdés szerint megállapí-
tott illegális vízvételezés időszakában mért fogyasztás és az ellenőrző
mérés által a névleges terhelésnél mutatkozó mérési hiba figyelembevé-
telével meghatározott különbség. 
b) A nem mért vízfogyasztás  és az 1. § 3. f) pont szerinti illegális vízvé-
telezés mennyiségi alapja az illegális vízvételezés megszüntetését követő
legális vízfogyasztás első három hónapja alatt mért átlagfogyasztásnak az
illegális vízvételezés időtartamára számított arányos része. Amennyiben
az illegális vízfogyasztást nem követi háromhavi legális fogyasztás, a víz-

fogyasztás mennyiségét az ingatlanon folytatott tevékenység fajlagos víz-
használati értékeit alapul véve, műszaki becsléssel kell megállapítani.
c) a tűzcsapról, közkútról ideiglenes rácsatlakozással illegálisan vétele-
zett vízmennyiséget a fogyasztó bevonásával, műszaki becsléssel kell
meghatározni, mely mennyiség a 10 m3-nél nem lehet kevesebb.
(4) Amennyiben az illegálisan vételezett ivóvíz a szennyvízcsatornát is
terhelte, a fogyasztó a feltárás idején érvényes csatornahasználati díj
ötszörösének megfelelő díjjal számított emelt díjat köteles megfizetni az
illegálisan vételezett ivóvíz mennyisége után, az illegális vízhasználatra
vonatkozó szabályok szerint.

ILLEGÁLIS CSATORNAHASZNÁLAT

(1) A közterületi szennyvízcsatornát illegálisan használó a mindenkor
érvényes csatornadíj ötszörösének megfelelő emelt díjat köteles megfi-
zetni az illegálisan a szennyvízcsatornába juttatott szenny-, illetőleg csa-
padékvíz mennyisége után. 
(2) Csapadékvíz a csatornába nem vezethető.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának időalapja:
a) a szenny-, illetőleg csapadékvíz bebocsátás megkezdésének a
fogyasztó által igazolt időpontjától eltelt időtartam, ennek hiányában
b)  - a közterületi szennyvízcsatorna megépítésének időpontjától, 

- az ingatlan vízbekötésének időpontjától – amennyiben ez a szenny-
vízcsatorna megépítését  követően történt 

- és a legális csatornahasználat helyreállításáig eltelt időtartam.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának mennyisé-
gi alapja:
a) szennyvíz esetén az illegális csatornahasználat időtartama alatt mért
ivóvízfogyasztás mennyisége. 
b) a csatornahálózatot terhelő csapadékvíz mennyiségét az Országos
Meteorológiai Szolgálat által észlelt jellemző éves csapadékmennyiség
(mm-ben számítva), az ingatlan vízzáróan burkolt felületei, valamint 0,8
lefolyási tényező figyelembe vételével kell megállapítani.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

E rendelet alkalmazásában:
1. Illegális vízhasználat: az ivóvíz törzshálózat vezetékeiről, fogyasztási
helyeiről méretlenül vagy manipulált vízmérőn keresztül, szerződés
vagy engedély nélkül, víz-és csatornadíj megfizetése nélkül, továbbá
közkútról nem háztartási vízszükséglet kielégítésére, tűzcsapról nem
tűzoltás céljára történő, (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 14. §) engedély
nélküli vízvételezés (vízlopás).
2. Illegális csatornahasználat: az ingatlanon keletkezett szennyvizek
és/vagy csapadékvizek szerződés vagy engedély nélkül a csatorna törzs-
hálózatba történő bevezetése, csatornahasználati díj megfizetése nélkül.
3. Manipulált vízmérő: az a vízmérő
a) amelynek beépítésekor a szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett és
sérülés nélkül el nem távolítható műanyag záró gyűrűk sértetlenségét, vagy
b) amelynek az Országos Mérésügyi Hivatal által felhelyezett ólomzár
sértetlenségét, vagy
c) magának a vízmérő eszköznek (ház, záró gyűrű, üveg, szabályozó
csavar, mérőszerkezet, stb.) a sértetlenségét a fogyasztó nem őrizte meg,
és a vízmérő nem alkalmas a mérésre, 
d) amely méréspontosságát vizsgáló ellenőrző mérés során azt mutatja,
hogy pontatlanul mér,
e) amelyről feltételezhető, hogy időnkénti, a mérőeszközön jelzett áram-
lási iránnyal ellentétes beépítése miatt, vagy teljes kiszerelése és csőda-
rabbal való helyettesítése miatt nem az ingatlanon felhasznált teljes ivó-
víz mennyiségét mutatja.

E rendelet 2011. január 1-től lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével
hatályát veszti az 1/1995. (II.02.) számú Rendelet, 7/1995. (IV.1.) számú
Rendelet, a 1/1999.(I.20.) számú Rendelet, a 11/1999.(X.1.) számú Ren-
delet, a 16/1999.(XII.21.) számú Rendelet, a 11/2001.(XII.20.) számú
Rendelet, 9/2002. (XII. 19.) számú Rendelet, 18/2005. (XII.15.) számú
Rendelet, 5/2006. (II.15.) számú Rendelet, a 12/2006. (V.02.) számú
Rendelet, a 19/2006. (XI.24.) számú Rendelet, a 12/2007. (XII. 22.)
számú Rendelet, a 12/2008. (XII.18.) számú Rendelet, és a 13/2009.
(XII.04.) számú Rendelet.

Pusztazámor, 2010. december 13.
Dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek

jegyző polgármester

Ivóvíz szolgáltatás (Ft/hó+Áfa) Csatornahasználat (Ft/hó+Áfa)

168 168

Ivóvíz szolgáltatás Csatornahasználat

Bekötési víz-
mérő átmé-
rője (mm)

Alapdíj
fogyasztási
helyenként
(Ft/hó+Áfa)

Bekötési víz-
mérő átmé-
rője (mm)

Alapdíj
fogyasztási
helyenként
(Ft/hó+Áfa)

13-20 168 13-20 168

25-32 1018 25-32 1755

40-50 3081 40-50 5238

65-100 10 582 65-100 17 749

150-200 32 150 150-200 51 840
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Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott, dr. Abonyi Beáta az alábbiakkal fordulok Önhöz:

Kérem szíves tájékoztatását az ügyben, hogy a Pusztazámor tér-
ségében érzékelt szaghatások felderítése céljából a Fővárosi Köz-
terület Fenntartó Zrt. által Budapesten, 2009. 08. 08-án kelt levél-
ben (közzétéve: Zámori Hírek, 2009/6 szám, Közélet, 6.oldal)
vállaltak végre megvalósultak-e, nevezetesen, elvégezte-e szak-
cég a szaghatások vizsgálatát. Kérem továbbá szíves tájékoztatást
arra vonatkozóan is, hogy a „Hulladéksors” című hulladékgaz-
dálkodási szakmai folyóiratban megjelent, Tölgyesi Balázs, az
FKF Zrt. stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese által
ismertetett biogázprogramból , amelyet szintén a Zámori Hírek
fentebb idézett lapszáma tartalmazott, mi valósult meg.

Kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni arról is, hogy a Zámori
Hírek 2010. augusztusi számában közzétett Pusztazámori Regi-
onális Hulladékkezelő Központ (PRHK) I. ütem 2009. évi üze-
melése során végzett megfigyelési vizsgálatok zárójelentéséről
szóló cikk óta a fenti ügyekben történt-e előrelépés. 

Kérésem indokául előadom az alábbiakat:
2001 óta lakunk családommal Pusztazámoron, figyelemmel kísér-

tük a lerakó bővülését, és az időnkénti szaghatások sem zavartak min-
ket. Azonban az utóbbi években előbb csak néha, majd egyre erő-
sebben érezhető az a szúró szaghatás, ami kifejezetten, megállapít-
hatóan a lerakóból ered. 2010 szeptemberétől mellbevágóan fojtoga-
tó szagokat lehet mind nagyobb gyakorisággal érezni. Előbb csak a
Bartók Béla utca felé éreztük, aztán már a Jókai utcában is, most pedig
2010 októberétől már az Erkel utca erdő felőli részén is érzékelhető a
probléma. Nem értem, hogy mitől lett büdös, ha eddig nem volt az,
ezt a növekvő tömegű hulladékmennyiség véleményem szerint nem
indokolja. Én személy szerint nem  ammóniaszagot érzek, tehát nem
a szerves hulladék lebontásával van gondom. A fenti cikkekben erre
hivatkoznak, de nekem nem ez a bajom.  Véleményem szerint vagy
a hulladék előkezelése során alkalmaznak valamilyen eddig nem
alkalmazott, nagyon büdös folyadékot, vagy más, nem szilárd hulla-
dékot  is leraknak.  Mást nem tudok elképzelni ilyen szag forrásaként. 

Kétszer kereste fel Önt férjem, Szonda Ferenc személyesen.
Felvetésére azt a választ kapta, hogy Ön is érzi a büdöset, igaz,
nem oly gyakran, mint mi, és ennek az az oka, hogy két fáklya
van, azok közül néha az egyik nem üzemel (hogy miért nem,
nem tudom), és egyébként is, a szerződés, amit az FKF Zrt.-vel
kötöttünk, nem tartalmazta, hogy nem lesz szag. 

Lehetséges, hogy a szerződés, amelyet én nem olvastam, ezt
nem tartalmazta, azt azonban bizonyosan, hogy a szaghatás
vizsgálata kinek a feladata. Erre a Zámori Hírek fenti, 2010.
augusztusi száma is utal. Ennek elmaradása esetén az Önkor-
mányzatnak fel kell szólítania a szerződést megszegő másik
felet, hogy szerződésben vállalt kötelezettségének tegyen eleget.
Feltételezem, hogy netán még garanciákat is beépítettek egy
ilyen volumenű szerződésbe a szerződést megszegő fél megza-
bolázására, de ha nem , akkor még mindig van bírósági út is
Magyarországon. 

Kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni, hogy mikor és ki írt tér-
tivevényes felszólító levelet, és mik voltak ennek következményei!
Az ugyanis, hogy folyamatosan széttárjuk a kezünket, hogy ej-ej,
nem akarnak szerződésszerűen viselkedni, nem megoldás.

Kérem továbbá, hogy tájékoztasson arról is, hogy a fent emlí-
tett 2009-es – hulladéksorssal foglalkozó – cikkben hivatkozott
környezethasználati engedély mit tartalmaz, különös tekintettel
a környezethasználati engedély alábbi pontjaira:

• a létesítményben, illetve technológiában felhasznált, vala-
mint az ott előállított anyagok, illetve energia jellemzői és meny-
nyiségi adatai,

• a létesítmény szennyező forrásai,
• a létesítményből származó kibocsátások minőségi és meny-

nyiségi jellemzői, valamint várható környezeti hatásai a környe-
zeti elemek összességére vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy évek óta húzódó problémáról van szó,
haladéktalan intézkedését kérem! Úgy gondolom, hogy Önnek
kell eljárnia az ügyben, nem egy civil szervezetnek.

Kérem továbbá, hogy amennyiben az FKF Zrt. eddig nem
adott választ, nem kezdte meg a szaghatás felderítését, és két
héten belül nem ad kimerítő választ a fenti kérdésekre, és ezzel
valószínűsíti szisztematikus környezetkárosító magatartását,
akkor  a környezetvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban
szíveskedjen az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelke-
ző szervekhez megtenni bejelentését! 

Jelen levelem másodpéldányát valamennyi pusztazámori
lakoshoz el kívánom juttatni, mind az általam ismert lakosok  e-
mail-jein, mind a Zámori Hírekben. Kérem, hogy gyors válaszát
Ön is írja meg nekem is, és a Zámori Hírekben is tegyük közzé!
Pusztazámor, 2011. január 22. 

Tisztelettel:
dr. Abonyi Beáta

Nyílt levél

Tisztelt Olvasók!
A Zámori Hírek mellékelten közreadja
dr. Abonyi Beáta hozzám intézett nyílt
levelét, illetve az FKF Zrt. vezérigazgató-
ja, Tölgyesi Balázs válaszait az általam
feltett, a Pusztazámori Regionális Hulla-
dékkezelő Központ (PRHK) működésé-
vel kapcsolatos – dr. Abonyi Beáta felve-
tései nyomán megfogalmazott – kérdé-
sekre.

Dr. Abonyi Beáta hozzám intézett
levelét teljes terjedelmében, változtatás

nélkül közöljük, annak ellenére, hogy
annak némely kitétele nem pontosan
adja vissza a – PRHK-ügyében – közöt-
tünk lezajlott beszélgetésen elhangzot-
takat.

A települések vezetői számára nagy
kihívás, hogy sikerüljön összehangolni-
uk a letelepedett beruházásokkal kap-
csolatos lakossági és önkormányzati
érdekeket. Pusztazámor község minden-
kori képviselő-testülete, illetve jómagam

mint polgármester mindig arra töreke-
dett/törekedtem, hogy mind az itt élő
lakosoknak, mind a településnek előnye
származzon a községben folyó ipari-
szolgáltató jellegű tevékenységekből. 

Őszintén remélem, hogy az FKF Zrt.
vezérigazgatójának levele megnyugtató
válaszokat ad mind a levélíró, mind a
község polgárai számára.

Pátrovics Benedek 
polgármester
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Tisztelt Polgármester Úr!
Visszatérek szíves levelére, melyben a
részvénytársaságunk kezelésében üzeme-
lő Pusztazámori Regionális Hulladékke-
zelő Központtal (PRHK) kapcsolatosan
kér tájékoztatást a létesítmény környeze-
tében tapasztalható szaghatásokról.

Társaságunk a kezdetektől kiemelt
figyelmet fordít a környezetvédelmi és
hatósági előírások betartására, valamint
a környéken élők folyamatos tájékoztatá-
sára.

Ezek szellemében a PRHK területén
alkalmazott technológiák megfelelnek az
Egységes Környezethasználati Engedély-
ben – mely a környezetvédelmi hatóság
honlapján megtekinthető – foglaltaknak
és a környezetet a területi adottságok
figyelembevételével a legkevésbé terhe-
lik. Tevékenységünk során nem térünk el
a fenti engedély előírásaitól, az alkalma-
zott technológiák és a lerakható hulladé-
kok tekintetében sem. Abban nem szerep-
lő technológiát nem alkalmazunk, anya-

gokat nem állítunk elő. A hatóságok által
az engedélyünkben meghatározott moni-
toring vizsgálatokat előírás szerint végez-
zük, arról jelentéseinket részükre rend-
szeresen megküldjük. E kötelezettségein-
ken felül végeztünk a korábbi években
szaghatás mérést, illetve várhatóan 2011.
tavaszán újabb ilyen jellegű mérések kez-
dődnek. Ennek eredményéről Önkor-
mányzatukat természetesen tájékoztatni
fogjuk.

Az elmúlt év végén társaságunk élet-
ében jelentős személyi és strukturális vál-
tozások történtek, mellyel együtt jár az
eddig elvégzett környezetvédelmi felada-
tok áttekintése, valamint a következő
évekre tervezett beruházásaink újragon-
dolása. Ez segít minket abban, hogy a
PRHK tevékenysége a továbbiakban is a
lehető legkisebb hatással legyen a kör-
nyéken élőkre.

Fejlesztési koncepciónkban a kom-
posztálásra kerülő zöldhulladék mennyi-

ségi növekedésével számolunk, melynek
kezelésére a PRHK II. ütemének kivitele-
zési munkáival párhuzamosan feldolgo-
zási kapacitásunk is jelentősen bővülni
fog. Ezáltal a feldolgozás időintervallu-
ma felgyorsul az eddigiekhez képest,
ami elősegíti, hogy az uralkodó szél-
iránytól eltérő széljárás esetén se legyen
érezhető a feldolgozásra váró zöldhulla-
dék erjedésének szaga. A lerakó megépí-
tésekor is e hatás minimalizálása érdeké-
ben került sor a zárt technológiás, a
zöldhulladékot takart formában kezelő
eljárás alkalmazására.

A hulladékdepónián keletkező biogázt
a 2010-ben megépült és beüzemelésre
került két fáklya folyamatos üzemeltetésé-
vel elégetjük, illetve a telepünk fűtésére
és használati meleg vízének előállítására
hasznosítjuk. A hulladéklerakó I. ütemé-
nek művelése várhatóan ez évben befeje-
ződik. Ezt követően a teljes hulladéktes-
ten kialakíthatóvá válnak a felső kivezeté-
sű gázkutak, ami által csökkenni fog a dif-
fúz kiáramlás. Addig is a hulladéktestnek
a már feltöltött részein a gázkutak lezárá-
sa és rendszerbe történő bekötése folya-
matos, illetve jelenleg is vizsgáljuk az elé-
getésre kerülő biogáz mennyi ségének
növelési lehetőségét.

Az idei évben kiemelt projektként
kezeljük a kitermelt biogáz energetikai
hasznosításának megvalósítását, melynek
célja egy közel 4 MW villamos teljesítmé-
nyű „kiserőmű” építése.

Mindezeken túlmenően a PRHK folya-
matban lévő bővítése során törekszünk az
összes olyan környezetvédelmi megoldás
alkalmazására, melyek környezetvédelmi
célkitűzéseinket elősegítik. Ennek során a
lakosság és a civil szervezetek tájékozta-
tását továbbra is kiemelt feladatként
kezeljük.

Ezért a párbeszéd fenntartása érdeké-
ben közvetlen kapcsolattartónak kijelö-
löm Sámson László hulladékkezelési
igazgató urat (06 1 305 2423, sam-
sonl@fkf.hu), hogy munkatársai bevo-
násával a téli építési kényszerszünetet
követően, a kivitelezési munkák folyta-
tásakor – várhatóan március elején, sze-
mélyes találkozó keretében –, tájékoz-
tassa Önöket a PRHK jelenlegi helyze-
téről, a folyamatban levő beruházások-
ról illetve az addigra várhatóan még
inkább körvonalazódó távolabbi terve-
inkről.

Budapest, 2011. február 04.
Üdvözlettel:

Tölgyesi Balázs
vezérigazgató

2011/1
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2011 a Család Éve
Tavaly karácsony után, éppen Szent Csa-
lád vasárnapján a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia (ez a magyarországi
egyházi vezetést jelenti) meghirdette a
Család Évét. Mit is akar egyházunk ezzel?
Miért tartja olyan fontosnak a családot,
hogy egy külön évet szentel neki?

Amióta az emberiség létezik, a család
volt a nagyobb közösség – legyen az
törzsközösség, régió vagy állam – alap-
sejtje. A család volt az átörökítő, megtar-
tó, biztonságot nyújtó közeg az ember
számára. Előfordult az is a történelemben,
hogy kollektivizálták a nevelést, a mun-
kát, az öregkort. Ilyenkor mindig valami-
féle torz formátumot öltött a társadalom.
Általában így születtek a diktatúrák, vagy
jelentkezett a testi-lelki elsilányosodás,
mert hiányzott a család megbecsülése.

Manapság is a fentiek egy formája ölt
testet, amikor a gyereket nem az édesapa
és az édesanya együtt neveli. Amikor a
munka elkeseredett robottá válik. Amikor

az idős családtag teherként nehezedik a
„fiatalok” vállára. A válások nagy száma
összezúzza a felnövekvő generációk saját
jövendő családjukról alkotandó világké-
pét. Amikor a hűség, a szeretet, az őszin-
teség, az egymás megbecsülése, megérté-
se és saját akaratunkból való engedés
helyett az önzés, a felelősség áthárítása és
az empátia hiánya uralkodik el. Akkor lét-
rejön a torzulás, és együtt jár vele a csalá-
dok felbomlása.

Ma már – úgymond – nem divat a
házasság. „Összebútorozik” két ember,
akik semmi felelősséget nem éreznek egy-
más iránt. Élnek, amíg jól érzik magukat
ebben a keretek nélküli ködben, és szét-
mennek, ha már nem tetszik a másik.
Sokan már az életre szóló elköteleződést
el sem tudják képzelni. Miben nő fel
ilyenkor a gyerek? Hiszen a természetes
állapota az, hogy mindkét szülője kezét
fogva cseperedik, és megtanulja az életet.
Megtanulja a családban rejlő hatalmas

szabadságot egymás szeretetére. Ehelyett
mit tanul meg? A szabadosságot a másik
gyűlöletére, amikor a harmadik apukája
előtt az ő első apukáját szidja az anyuká-
ja, vagy fordítva. 

Azt mondják, a házastársak olyanok,
mint két kődarab, amelyek arra vannak
ítélve, hogy egymást csiszolják egy életen
keresztül a robogó patak medrében.
Olyan sok mindenre tudunk hivatkozni,
amikor a gyereket a tévé elé ültetjük, mert
nem érünk rá foglalkozni vele. Vagy meg-
engedünk neki mindent, és azt gondoljuk,
hogy attól majd jobban fog szeretni ben-
nünket. Ne csodálkozzunk azon, hogy
végül a diszkódrogok mámorában köt ki,
miközben sírva panaszkodunk, hogy
pedig én nem így neveltem a gyerekemet.
Pedig hát be kell vallanunk, hogy éppen
így!

Az öregjeink magányosak. Velük sem
érünk rá foglalkozni. Sokan közülük nem
érzik, hogy a család részei. Egyszerűen
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terhek és feleslegesek. Nem hallgatjuk
meg őket. Nem ülünk le kicsit melléjük
megkérdezni, hogy „Mama, hogy telt a
napod?” Pedig csak ez kellene. Ilyenkor
aztán csodálkozunk, ha egyszer azzal áll
elő, hogy „úgy elmennék egy öregotthon-
ba”. „De miért? Nem érzed jól magad
köztünk?” Hát nem! Az ilyen családban
nem csak élni rossz, hanem meghalni is.

Nem érzem magam egy hadvezérnek,
de voltam katona. Ott megtanítottak arra,

hogy az egységnek nem szabad szétszó-
ródnia. Mindenáron egymást kell védeni
a harcban. A szétfröccsent csapategység
tagjai a legjobb célpontjai a mesterlövé-
szeknek. És a családi élet gyönyörű meg-
élése bizony valódi harc a ma divatosnak
tűnő világfelfogással szemben. 

De a csapatnak elengedhetetlen a
vezér, aki megmondja, mit hogy kell
tenni, mit nem szabad csinálni. Ebben az

évben Egyházunk megpróbálja a csalá-
dok számára vezérként ajánlani Istent.
Istent, aki maga a SZERETET. Figyeljék a
Család Éve programjait, amelyekre kivétel
nélkül szeretettel hívunk és várunk min-
denkit. A részleteket a templomi hirdeté-
sek között és honlapunkon (www.sosku-
tiplebania.hu) megtalálhatják.

Varga Imre
plébános

A Család Éve helyi programjai egyházközségünkben

Március 19. Szent József ünnepe Az édesapák napja
Április 17. Virágvasárnap Családok keresztútja
Május 1. Május első vasárnapja Az édesanyák napja
Május 22. Betegek napja
Május 29. Május utolsó vasárnapja Gyermeknap, 

családi kirándulással
Június 9. Áldozócsütörtök,

Urunk mennybemenetele Családok szentségimádása
Június 25. Úrnapja Családok úrnapi ünnepe
Július 31. Szent Anna ünnepéhez

kapcsolódva A nagyszülők napja
Szeptember 3. „Látónap” Az egyházközségek közös csa-

ládi rendezvénye.
Október 1. Családi rózsafüzér ima napja
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Nemrég múlt el a karácsony, a szeretet ünnepe. De mit is jelent
igazából a szeretet? Ezt szeretném megosztani önökkel; hogy mit
is gondol egy 13 éves lány erről.

Mindenekelőtt boldogságot, egy kedves szót, minden bút és
bánatot, amiből tanultam, egy érzést, az összetartozás érzését,
az egymás iránti tiszteletet, és a boldog jövőt is. Abban a szó-
ban, hogy szeretet, megvan minden, az egész élet. 

Azért tartottam fontosnak, hogy ezt elmondjam, mert sok embert
látok, akiben mindez, amit felsoroltam megvan, de elrejti azokat.

Nem lehet senki sem tökéletes. Minden ember hibázik, senki sem
hibátlan, akár a mindennapi életről, akár a munkahelyről beszé-
lünk. Egyetlen egy dolog van, amit mindig tudunk: egymást szeret-
ni. Az élet titka a szeretet szóban rejlik. Ne felejtsük el az egymá-
sért tett dolgokat, legyen az akár egy szó, akár  egy mosoly. 

Igyekezzünk egymásért élni, ugyanis csak az tud élni igazán,
aki másokért él.

Hurja Enikő
Pusztazámor

„Tegyen többet, mint ami mások szerint szükséges,
Legyen merészebb, mint ami mások szerint biztonságos,

Álmodjon nagyobbat, mint ami mások szerint ésszerű,
És többre számíthat, mint ami mások szerint lehetséges."

(Rex Maugham)

„Hiszek a Tiszta Észben, mint ahogy mindenki hinne benne, ha
véle élni nem volna fáradságos.” (József Attila)  „Nem az

egészség mércéje alkalmazkodni egy mélyen beteg társadalom-
hoz” (Jiddu Krishnamurti)

A minap a kezembe került az egyik képviselő- testületi ülés kivo-
nata, melyet olvasva nem tudtam megállni, hogy ismét el ne
gondolkodjak! Egyik képviselőnk szavait idézi a jegyzőkönyv:
„Pusztazámor lakosságát tekintve nem a legrászorultabb falu az
országban, ahová élelmiszercsomagot kellene osztani. Ennél az
ország más tájain sokkal rászorultabbak az emberek, a szállít-
mánynak oda kellene mennie, nem a főváros vonzáskörzetében
lévő településekre…”

Ez a mondat számomra messzire vezet. Leginkább azzal az
orvosi problémával tudnám összehasonlítani, mikor a beteg
akkor megy el az orvoshoz, mikor már nagy baj van. Ezt a jelen-
séget és az ebben rejlő veszélyeket az orvoslásban már régen fel-
ismerték, és nagy hangsúlyt kapott a „prevenció”, azaz a meg-
előzés! A szociális szférában, azt gondolom, ugyanez a helyzet.
Érintettként talán van is némi rálátásom.

Az ország azon területei, melyek a „legrászorultabbak”, vajon
hogyan és miért jutottak el idáig? Itt nem a természeti katasztró-
fákkal sújtott területekről beszélek. Ezeket a sorscsapásokat
többnyire nem láthatja előre az ember, az ebből adódó károk
azonban annyira látványosak, hogy a segítésnek reklámereje is
van, sok esetben ezért és nem emberi jóságból rengeteg ado-
mány és anyagi-emberi segítség érkezik. Egészen biztos, hogy
nem néhány csomag tésztán vagy liszten múlik a túlélés. Ezen-
kívül a segélyszervezet maximálja az egy főre kiosztható élelmi-
szersegély mennyiségét, s ha mi nem kapunk, attól másnak nem
jut több, legfeljebb kallódik a raktárban.

A szociálisan valóban periférián élő rétegek között az egyik
legnagyobb gond az iskolázatlanság. Meg kell nézni az adott
helyekről szóló tudósításokat! Sajnos az adományok – bár két-
ségkívül szükségesek – sok esetben nem feltétlenül azt a problé-
mát oldják meg, melyre érkeznek, nem ritkán cserélődnek be
néhány doboz cigarettára vagy pár deci pálinkára. 

Pusztazámoron többnyire szép házak, rendezett kertek van-
nak. Ez nagyon jó dolog, csak a szép házakat nem ma vagy teg-
nap teremtettük elő, hosszú évek munkája áll mögötte, és sajnos
általában több milliós bankhitel. Amit fizetni kell. Fizetni akkor
is, ha a törlesztőrészlet emelkedik, a fizetés pedig csökken vagy
megszűnik, esetleg szétesik a család. Ebbe sem a Vöröskereszt,
sem más szervezet nem segít be! Így elvonjuk a kultúrától, a
ruházkodástól, utolsósorban akár az étkezéstől is – remélve,
hogy inkább csak minőségi és nem mennyiségi megszorításokat
kell alkalmaznunk. 

És itt jön be az adományok nagy jelentősége! Pusztazámor
lakosai láthatóan magasabb erkölcsi, iskolázottsági szinten van-
nak, mint a híradásokból látott, periférián élő települések lako-
sai, és valószínűsíthetően tudnak „bánni” az adománnyal. Oda
fog kerülni, ahova szánták: az asztalra a gyerekek, idősek, csa-
ládok elé. És az ily módon megtakarított kiadás segítségével idő-
ben befizethetők lesznek a számlák, a hitelek, vagy jut egy-egy
könyvre, színházra. Adott esetben nem kell elgondolkodni a
kemény munkával összehozott fedél eladásán! 

Igen, mi még nem csúsztunk le addig, hogy televíziós stábot
küldjenek a nyomor bemutatására. De preventív jelleggel, igenis,
sokunknak ezek az adományok jelentős segítséget jelentenek
abban, hogy ne is találjuk magunkat olyan helyzetben! Én személy
szerint három gyermekemmel együtt egész biztosan elmondhatom
ezt magamról, és köszönetet kell mondjak a Vöröskeresztnek és a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) , hogy szép ház
ide vagy oda, segítettek a túlélésben! Mert bár Budapest vonzás-
körzetében élek, munkahelyet évek óta nem találok. (Természete-
sen az elutasításokat sohasem három gyermekemmel és egyedülál-
lóságommal, sokkal inkább a „túlképzettségemmel” indokolták.)

Orosházi Erzsébet

Válság – szociális háló

A szeretetről

HÍREK, INFORMÁCIÓK KÖZSÉGÜNKRŐL
www.pusztazamor.hu
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Ismét terembajnokság Pusztazámoron

A megszokottnál egy kicsit korábban, január 22-én a tor-
nateremben rendeztük meg a már hagyományosnak mondható
teremfoci-bajnokságunkat. Az időponthoz még annyit: a
jövőben szeretnénk a téli időszakot a jövőben is megcélozni,
ugyanis a holtszezonban valahogy sokkal jobban esik a mozgás
a résztvevőknek. 

Hat csapat szerepelt az eseményen, amelyek közül két alakulat
érkezett más településről.  Nem kis feladatra vállalkozott községünk
lakója, Rózsavölgyi József, amikor igent mondott a játékvezetésre,
amit ezúton is köszönünk neki.  Némely pillanatban igazi „vérre”
menő küzdelmet kellett levezényelnie, hiszen az amatőr sportban
is hatalmas a győzni akarás vágya, amit minden csapat be is
bizonyított. Viszont első helyezett itt is csak egy lehetett!

Hozzá kell tennem, hogy amióta bajnokságokat szervezek a
településen (lassan tíz éve), ennyire izgalmas végeredmény még
nem fordult elő. A mérkőzések pikantériája az volt, hogy az első
három helyen végző csapatok mind legyőzték a többi három alaku-
latot, egymást viszont „körbeverték”. Így az általában alkalmazható
egymás elleni eredmény ebben az esetben nem hozott volna
győztest; ez alkalommal, a pontegyenlőség miatt, a gólarány döntött.
A reggel kilenctől kora délutánig tartó körmérkőzéses villámtorna
során végül a vendégek emelhették magasba a kupát. A gratuláció és
dicséret azonban minden játékosnak és nézőnek egyaránt kijár!

A torna dobogósai:
1. Sóskút
2. Zsámbék
3. „Kis Csacsa” és csapata (Pusztazámor)

Oláh Gábor




