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Meghívó
Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, valamint Pusztazámor 
Községért Közalapítvány Kuratóriuma 

tisztelettel meghívja a község lakosságát az 
augusztus 20-án 9 óra 30 perckor kezdődő 

Szent István-napi ünnepi, szabadtéri szentmisére 
és újkenyérszentelésre.

A szertartást Bódai József
ezüstmisés plébános atya végzi.

Helye: Petőfi Sándor és a Hunyadi János utca 
által határolt tér. 

(Eső esetén a Remeteségben) 

Szüreti mulatság 2012
Pusztazámor Községi Önkormányzat, 

valamint Pusztazámor Községért Közalapítvány
szeretettel vár minden érdeklődőt az idei 

Szüreti mulatságra, 
mely immár 14. alkalommal, 

2012. szeptember 29-én, szombaton,
a Kistérségi Fesztivál keretén belül kerül megrendezésre.

A szüreti felvonulás és bál a zámoriak egyik legszebb
hagyományőrző programja. A település utcáin

hintón, lovas szekereken, lóháton, kisvonaton vonul-
nak végig a régi felvonulások résztvevői: Bíró, Bíró-
né, csikósok, csőszlegények, csőszleányok, gyere-
kek. A „kisbíró” tréfás rigmussal hívja meg a
falu lakóit az esti bálra. Sándor Dezső és
zenekara mulattatja a közönséget és a felvo-
nulókat. Az eseményt a hajnalig tartó szüreti
bál zárja.

További információk a www.pusztazamor.hu hon-
lapról, illetve a plakátokról.
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Azon leszünk, hogy a küszöbön álló
változások zökkenőmentesek legyenek!

Beszélgetés Pátrovics Benedekkel, Pusztazámor polgármesterével

– Polgármester úr, több mint hét hónap
telt el az idei esztendőből. Hogyan jelle-
mezné településünk elmúlt fél évét?

– Elsődlegesen pozitív az értékelés. Két
beruházást kezdtünk el 2011 évben,
melyek részben lezárultak, részben
hamarosan befejeződnek. Ez első nagy
beruházás a Zámor-patak mederrendezé-
se volt, melyhez 10%-os önrészt kellett
biztosítanunk. A projektzáróra 2012.
május 18-án került sor. Másik nagy prog-
ramunk a Gazdasági Kereskedelmi Szol-
gáltató Övezetben az infrastruktúra kiala-
kítása volt, valamint nyomásfokozó meg-
építése települési önerőből. Kiépítettük a
csatorna- és a vízhálózatot, valamint a
kör vízvezetéket, amely a Vörösmarty és a
többi magasan fekvő utcában megoldja a
víznyomás kiegyenlítését.   A beüzeme-
lésre még várniuk kell a lakosoknak,
mivel a fejlesztés során a villamos háló-
zatot is bővíteni kellett. Remélhetőleg
augusztus végére túl leszünk a hosszas
előkészítési feladatokon és a papírmun-
kán, és szeptemberben elkezdődhet a
nyomásfokozó rendszer próbaüzeme.
Reményeink szerint a rendszer a lakosság
legnagyobb megelégedésére fog üzemel-
ni a jövőben. Sajnos az 1998–2000-ben
megépített útjaink, főleg a töltött rézsűs
utak nagyon rossz állapotba kerültek.
Folyamatosan tervezzük és végezzük
ezek felújítását és karbantartását, kátyúzá-
sát. Legutóbb a legrosszabb állapotban

lévő Dobó és Jókai Mór utca javítására,
karbantartására került sor. Mire az újság
megjelenik, a beruházás befejeződik.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a
község gazdálkodása összességében terv-
szerű, kiegyensúlyozott. Pusztazámor
önkormányzatának hitele és likviditási
gondja nincs, biztonsággal tudjuk üze-
meltetni a települést.

– A tervezett törvényi változások, kor-
mányzati intézkedések kapcsán a legkü-
lönbözőbb hírek kaptak szárnyra a kiste-

lepülésekkel kapcsolatban. Mi az, ami
ma elmondható az önkormányzat, a pol-
gármesteri hivatal, az oktatási és egész-
ségügyi intézmények jövőjével, további
működésével kapcsolatban?

– Mostani információink szerint az
önkormányzatok mindenütt helyben
maradnak, és feladatuk továbbra is az
óvoda, iskola és a közintézmények fenn-
tartása, a katasztrófavédelem ellátása,
bizonyos szociális teendők – ezek köre
egyelőre még nem pontos –, valamint a
helyben megoldandó helyhez kötött fel-
adatok, temetőüzemeltetés stb. ellátása
lesz. Bár a 2000 fő állandó lakos alatti tele-
pülések esetében kötelező a közös hivatal
létrehozása, arra törekszünk, hogy a pusz-
tazámori lakosok kiszolgálása ne szenved-
jen csorbát. Olyan megállapodást szeret-
nénk kötni – valószínűleg Sóskút önkor-
mányzatával –, hogy itt helyben továbbra
is megoldott legyen az ügyintézés, és az itt
élők megelégedésére megőrizzük annak
színvonalát. A jelenleg ismert információk
szerint Pusztazámor és Sóskút is az Érdi
Járásba fog tartozni. Igazából az ősz fogja
eldönteni, hogy milyen mértékűek lesznek
ezek a főként közigazgatást érintő változá-
sok, és hogyan lehet technikailag a törvény
keretei között a legtöbbet megadni Puszta-
zámor lakosságának. A jelenlegi kistérségi
rendszer szerint a Budaörsi Kistérséghez
tartozunk. A mostani kistérségek 2012.
december 31-ig megszűnnek. Az új jog-
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szabályok lehetőséget adnak arra, hogy
megmaradjanak a társulások, de valószí-
nűleg normatív támogatásokat nem lehet
rájuk igényelni. A Budaörsi Kistérséget
alkotó önkormányzatok szándéknyilatko-
zatot tettek, hogy továbbra is fenntartják
társulásukat, ha az előnyös lesz a telepü-
lések részére. Eddig egyértelműen az volt,
hisz nagyon színvonalas, szakszerű szol-
gáltatásokat vettünk igénybe, például a
szociális és gyermekjóléti szolgáltatást,
családsegítő szolgálatot és jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtást. Óvodánk
továbbra is lesz; még nem ismert a végle-
ges szándék, hogy milyen lesz a norma tí -
va elosztás, de valószínű, hogy önkor-
mányzati fenntartásban marad az óvoda
is. Iskolaügyben a törvényeket és a vonat-
kozó rendeleteket várjuk azzal, hogy sze-
retnénk, ha megmaradna a mostani status
quo, vagyis a helyben lévő 1–4 osztályig
történő oktatás. Az egészségügy terén
nem hallottunk változásról, az Egészség-
házat, annak működtetését továbbra is
fenntartja az önkormányzat.

– A fenti stratégiai kérdések mellett egy
kistelepülés polgármesterének, képvise-
lő-testületének, a hivatali apparátusnak
számos konkrét, napi üggyel is folyama-
tosan foglalkoznia kell. Ezek közül nyil-
ván vannak olyanok, amelyek a szélesebb
nyilvánosság érdeklődésére is számot
tartanak.

– A településen az adófizetési morál
összességében jónak mondható. Persze,
lehetne rajta még javítani. Tavaly év
végén felmerült, hogy végrehajtó irodára
bízzuk kintlévőségeink behajtását. Ez idő
tájt sokan rendezték tartozásukat, illetve
kértek részletfizetési kedvezményt. A köz-
tisztaság és az ingatlanok előtti gaztalaní-
tás ügyében van még tennivalónk. Ezúton
is kérem a pusztazámoriakat, hogy ked-
ves, egyre szépülő falunk arculatához
járuljanak hozzá azzal, hogy a portájuk
előtti közterületeket virágosítják, gondoz-
zák. A Gazdasági, Kereskedelmi és Szol-
gáltató övezetben várjuk a kis- és közép-
vállalkozások jelentkezését. Az odaveze-
tő utat kialakítottuk, lemurváztuk, az
elkerülő út tervezésére ajánlatot kértünk.
A terület közművesített (víz, csatorna, vil-
lany), várjuk a befektetőket.

– Milyen fő feladatok állnak a telepü-
lés, az önkormányzat előtt az év hátrale-
vő hónapjaiban?

– A költségvetésben betervezett felada-
tainkat igyekszünk megvalósítani és telje-
síteni. Előttünk állnak még a járások kiala-
kításából adódó feladatok. A jegyzői
gyámhatósági feladatok nagy része, kivé-
ve a sürgősséggel ellátandót, átkerülnek a
járáshoz, a szociális ügyek egy része is
úgyszintén. A birtokvédelmi eljárás, anya-
könyvezés, helyi adók, hagyatéki leltárok

felvétele, környezettanulmányok elkészí-
tése, egyes szociális feladatok, helyi segé-
lyek – pl. temetési segély, átmeneti segély
– maradnak helyben az önkormányzat,
illetve esetünkben a szociális bizottság
hatáskörében. Az építéshatósági ügyek
intézésének rendje még tisztázás alatt áll.
A központi költségvetés által finanszíro-
zott közgyógyellátás, ápolási díj, gyer-
mekvédelmi támogatás stb. átkerülnek a
járásokhoz. Településünk várhatóan Sós-
kúttal fog megállapodást kötni közös
hivatal működtetéséről, hisz az iskolánk
is közös. Ez nem jelenti azt, hogy az
önkormányzat is közös lesz, illetve hogy
nem lesz önálló képviselő-testület.
Önkormányzati hatáskörben marad a
közterület-bontási engedélyek kiadása, az
út- és hídfenntartás, ároktisztítás, síkos-
ság-mentesítés, a szemétszállítás, vízszol-
gáltatás, csatornaszolgáltatás, az egész-

ségügyi alapellátás, vagyonunk, épülete-
ink fenntartása, megőrzése, karbantartása,
helyi építési szabályzatunk megalkotása,
módosításának elfogadása, a polgárvéde-
lem, katasztrófavédelem. Az óvoda udva-
rát szeretnénk korszerűsíteni, reményeink
szerint önerő nélkül; a napokban kértünk
fel egy pályázatírót a pályázati anyag
elkészítésére. Remélem, sikerrel fogunk
járni, mindannyiunk gazdagodására.
Azon leszünk, hogy a küszöbön álló vál-
tozások zökkenőmentesek legyenek, s ne
okozzanak felesleges utazást, kiadást a
lakosoknak. A képviselő-testülettel arra
törekszünk, hogy a lehető legjobb meg -
álla podást kössük a közös hivatal fenntar-
tásáról, az oktatásról, s mindarról, amire a
törvény kötelez bennünket.

– Polgármester úr, köszönöm a tájé-
koztatást.

Kiss Zoltán
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Képviselő-testületi határozatok

Kivonat Pusztazámor Községi
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. június 21-i ülésének jegy-
zőkönyvéből

33/2012.(06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat valamint Napköziotthonos
Óvoda közötti munkamegosztási megál-
lapodás elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nap-
köziotthonos Óvoda és Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzat közötti munkameg-
osztási megállapodást az előterjesztés
szerint elfogadja.

*

34/2012. (06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi II. félé-
ves munkatervének elfogadása 

Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat 2012. évi II. féléves mun-
katervét az előterjesztés szerint elfogadja.

*

35/2012. (06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító
okirata módosításának elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetbe fog-
laltását az előterjesztés szerint elfogadja.

*

36/2012. (06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat
Tárgy: Ifj. Orosz Béla lakásépítési támo-
gatása 

Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ifj.
Orosz Bélát az önkormányzat 4/1997.
(II.14.) számú rendelete alapján 250.000
forint vissza nem térítendő helyi lakásépí-
tési támogatásban részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződés aláírására és a szükséges intézke-
dések megtételére.

*

37/2012. (06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat elfogadása a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulása
jövőbeni fenntartásáról

Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulását,
amennyiben a jogi és finanszírozási felté-
telek az érintett települések számára elfo-
gadhatóak, az új jogszabályoknak megfe-
lelően fenn kívánja tartani, és kifejezi
szándékát arra vonatkozóan, hogy 2013.
január 1. napjától a Társulási Megállapo-
dást az új törvények alapján módosítani
fogja. 

*

38/2012. (06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat
Tárgy: Önkormányzati lakás rendőrség
általi bérlésére vonatkozó feltétel 

Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Puszta-
zámor, 324/2 hrsz. alatti összkomfortos
önkormányzati lakást az Érdi Rendőrkapi-
tányság szolgálatában álló rendőrök szá-
mára azzal a feltétellel adja bérbe, ha a
rendőrség gondoskodik legkésőbb 2012.
szeptember 1-ig helyi körzeti megbízott
rendőr kijelölése felől.

*

39/2012. (06.21.) számú Képviselő-testü-
leti határozat
Tárgy: Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 1.
szám (180/2 hrsz.) alatti üzlethelyiség
bérletére kiírt pályázat elbírálása  

Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Puszta-
zámor, Petőfi Sándor u. 1. (180/2 hrsz.)
alatti üzlethelyiség bérletére kiírt, Thoma
Tímea által beadott pályázatot nyertesnek
nyilvánítja. A helyiségbérleti szerződés
feltételei a kiírás szerintiek: határozatlan
időre szóló, bérleti díja 50.000,-Ft/hó. A
bérleti szerződés aláírására felhatalmazza
a polgármestert.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Az őrsprogram keretében kilenc településen nyílik rendőrőrs
az elkövetkező egy évben Pest megyében.

„Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bűnme-
gelőzés tekintetében széles körű társadalmi összefogás jöjjön
létre” – emelte ki dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok,
megbízott megyei főkapitány a 2011. évről készített beszámo-
lójában a Pest Megyei Közgyűlés ülésén.

Az elmúlt egy év alapján megállapítható, hogy a követke-
ző időszak fő célkitűzéseit – így például az emberek bizton-
ságérzetét leginkább meghatározó bűncselekmények (lopás,
személygépkocsi-lopás, lakásbetörés, rablás) megelőzése és
eredményes felderítése, vagy a helyszíni intézkedések szín-
vonalának növelése – képes lesz teljesíteni a megyei főkapi-
tányság. Okkal remélhető, hogy ez így lesz, tekintettel arra,
hogy az állomány létszáma végre nőtt 2011-ben (+531 fő), s

ha a terveket jóváhagyják, akkor 9 új rendőrőrs (Acsa, Buda-
kalász, Dunavarsány, Isaszeg, Jászkarajenő, Kiskunlacháza,
Letkés, Ócsa, Zsámbék) szolgálhatja a személyes rendőri
jelenlét jelentős léptékű megerősítését Pest megyében.

Simon Tamás kiemelte, hogy javítani kell a megyében a
rendőr–lakos arányt, mert jelenleg egy rendőrre 564 lakos jut.

A főkapitányság célja, hogy minden településen legyen kör-
zeti megbízott (jelenleg van, ahol három településre jut egy
körzeti megbízott).

Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke az elhangzott
észrevételekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a megye
lakosságának a száma az elmúlt két évtizedben közel félmil-
lió fővel nőtt, ezért a közgyűlés minden évben kérte a rendőri
létszám növelését, és eredményként értékelhető, hogy előre-
lépés történt ezen a területen.

Kilenc új rendőrőrs nyílik
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Egy zámori lakos, Kiss István küldte el a
mellékelt fotót a Zámori Híreknek: „Egy
almafa, melyen már kifejlődött gyümöl-

csök láthatók, július 6-án újra virágozni
kezdett. Jó lenne tudni, mit jelent” – írta
olvasónk.

Kung-fu-oktatás
Pusztazámoron

Zámori „csoda”

Ha majd fűszál leszek,
Vagy kis bogár a fán;-
Madár, mi holnap messze száll,
Ha majd hajnal leszek,
Friss és harmatos,
Leszek a mező, hűs illatos.
Ha majd csillag leszek,
Messzi ragyogó,
Ha majd égbolt leszek,
Szelíd takaró.
Ha majd patak leszek
A forrás nyomán,
Dübörgő hang leszek,

Tengeren tört hullám.
Ha csak fűszál maradok,
Meglátsz majd s boldog leszek
Mindegy szerepem, ha itt vagy velem,
Lehetek bármi az élet tartamán,
A szívem boldogan ragyog,
Az élet minden korszakán.
Csak legyek és létezzek,
Nagyokat lélegzek,
Szívem vidám, lehetek bármi
Vagy bárki már.

2012. július

Babar Zoltán: Akár fűszál…

Köszöntöm önt a Hagyományos Kínai
Harcművészeti és Gyógyászati Akadémia
nevében! Kérem, szenteljen ránk néhány
percet, hogy bemutatkozhassunk; bízunk
benne, hogy szolgáltatásaink felkeltik
érdeklődését.

Az általunk nyújtott oktatás a KÍNAI
SHAOLIN KOLOSTOR 1500 éven
keresztül titokban tartott önvédelmi és
egészségmegőrző programján alapul. Ezt
a programot európai alkalmazásra a
magyar származású Dr. Robert Lyons
háromszoros harcművész világbajnok
dolgozta ki, aki maga 5 évet töltött el a
legendás Shaolin Templom-rendszerben.
Az itt szerzett tapasztalatai alapján indí-
totta el e hatásos önvédelmi technikákon
alapuló mozgalmat, amit SHAOLIN
KUNG-FU-nak hívnak. Az oktatási anya-
got benyújtottuk az oktatási központnak.
Az óvódás korosztálytól a gimnazisták
képzéséig terjedő tematikát elfogadták.
Így a Shaolin Kung-fu bekerült az OKI’97.
Meites Komplex testnevelési tantervébe
mint választható képzés. Ezzel a prog-
rammal szeretnénk hozzájárulni az
egészségesebb, kiegyensúlyozottabb
iskolás korosztály felneveléséhez. 

A programot Pusztazámoron is oktat-
juk. Amennyiben az ön családjában is
van ez irányú érdeklődés, az  oktatások
színhelyén várjuk önt és gyermekét. Az
oktatásra felnőtt érdeklődők jelentkezését
is várjuk.

A mai stresszes világban nagyon fontos,
hogy a feszültséget ne otthon vezessük le,
hanem találjunk egy olyan helyet, ahol
ezt megtehetjük. Erre kiválóan alkalmas a
kung-fu-edzés. Sokan úgy gondolják,
hogy harminc év felett már nincs értelme
elkezdeni sportolni. Ez helytelen gondol-
kozás. Az egészségünk érdekében mindig
érdemes tenni! A kung-fu az ötezer éves
kínai orvoslás alapján és filozófiáján ala-
puló mozgásrendszer. Kíváló egészség-
megőrző módszer és kiváló önvédelem.
Mindenkinek, nemtől és kortól függetle-
nül érdemes gyakorolni.„Kung-fuzz az
egészségedért!”

Az oktatás helye: 
Pusztazámor Általános Iskola,

hétfőn és csütörtökön 
18:00-tól 19:30-ig.

Tisztelettel : 
Dr. Sifu Pavlisz László
Tel.: 06-30/ 521-5606 
www.dragonheart.hu
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Ezzel a címmel vett részt a 13. Falunapon
a Zámori Kör.  Mint minden évben, az
idén is újdonsággal gazdagította egyesü-
letünk a Falunap színes programját. A
korábbi években a kézműves foglalkozá-
sok mellett rendeztünk már a zámori tája-
kat megjelenítő fotókiállítást, környeze-
tünk védelmére és a természet szeretetére
buzdító, nevelő akciókat, mint a parlagfű-
mentesítés. A legnagyobb sikert talán a
község régi és mai életét dokumentumok
és fényképek segítségével bemutató tabló-
ink aratták. Most úgy határoztunk, hogy a
faluban élő ifjú művészek alkotásaival
ismertetjük meg a látogatókat.

A Pusztazámor krónikája című kötetben
már olvashattunk a helybeli művészek
tevékenységéről, hitvallásukról. A könyv-
ben néhány fényképpel illusztráltuk alko-
tó munkájukat. A Falunapon rendezett
kiállításon nemcsak alkotásaikban gyö-
nyörködhettünk, hanem Pusztazámorról
szóló gondolataikat is megismerhettük.

Király Mónika pszichológus-keramikus a két hivatást a művé-
szetterápiában ötvözi, és az alkotás gyógyító erejét a lélek gyó-
gyításához, önmagunk mélyebb megismeréséhez is felhasználja.
Ősi magyar mintákat és formákat jelenít meg kerámiáin. A falu-
ról így vall: „2003 óta lakom Pusztazámoron, és úgy érzem, itt a
helyemen vagyok. Számomra ez a csendes, dimbes-dombos falu
olyan, mint a béke és nyugalom rejtett szigete, amely ideális az
elmélyüléshez, ami elengedhetetlen az alkotással és a lélek dol-
gaival foglalkozó ember számára.”

Schnedarek Réka a francia nyelv és irodalom tanára a Kép-
zőművészeti Egyetemen festőművész diplomát is szerzett.
2010-ben a pusztazámori iskola és óvoda egy-egy falát játékos
faliképpel díszítette. „Ebben a faluban megtaláltam azt a termé-
keny, inspiráló nyugalmat és mindazt a természeti szépséget,

amely számomra elengedhetetlenül szükséges az elmélyült
alkotáshoz. Hagyományos természetelvű látványfestészettel
foglalkozom, saját legbelsőbb lelki folyamataim igényeihez
hűen választom ki az elemzésre kerülő emberi és/vagy növény-
karaktert, látványt, jelenséget.” A kiállított gyönyörű zámori
tájak és remek, karakterisztikus zámori arcok híven reprezen-
tálják az elmondottakat. 

Dallos Márta ének-zenetanár 10 éve él családjával Pusztazá-
moron, „e különösen szép fekvésű faluban, ahol biztonságra,
nyugalomra, barátokra, egyszóval otthonra leltünk. Három gyer-
mekem nevelése mellett szolfézst, alapfokú zongora-ismereteket
tanítok és zene-ovi, illetve zene-suli foglalkozásokat tartok.
Nagyon örülök annak, hogy egyre több kisgyerek érdeklődik a
zenetanulás iránt. Fontosnak tartom, hogy nyitottságukat, a zene
szeretetét megőrizzék.” Kis fejtörést okozott, hogy miképpen

jelenítsük meg képekben az ének-zene
tanítást.   Végül is a zene-suli növendéke-
iről készült fénykép és a zenéről szóló
gyermekrajzok kerültek fel a „tablóra”. 

Tuzson Eszter faszobrász-restaurátor
tudományos munkaként műtárgyak
faanyagvizsgálatával is foglalkozik, a
Képzőművészeti Egyetem Restaurátor
Tanszékén tanít. Emellett szobrászkodik
és fest. „Pusztazámort természetközelisé-
ge, nyugalma és a sok megismert értékes
ember miatt valódi otthonunknak érez-
zük.” E szép gondolatot hűen igazolják a
kiállított szép zámori tájképek és a gyö-
nyörű Madonna-szobor. 

Előre nem tervezett módon, számunkra
is meglepetésként hatott Tuzson Gergely
alkotása, mégpedig egy olyan légi felvé-
tel, amelyen Pusztazámor minden lakója
felismerheti saját házát. Ezt a nagy fel-

PUSZTAZÁMOR, SZERETLEK…
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bontású fotót az operatőr-informatikus
egy általa kifejlesztett robothelikopter
alkalmazásával készítette.

A 2012. évi Falunapon rendezett kiállí-
tásunk alkalmából Dénes Ágnes könyvki-
adó egy Emlékkönyvvel ajándékozta meg
egyesületünket.  A látogatók által ebbe írt
véleményekből álljon itt néhány szemel-
vény:

„Örülök, hogy együtt láthattuk a
közöttünk élő művészek munkáját;
nagyon tetszettek a műveik. Köszönjük
szépen és további kellemes, eredményes
alkotást kívánunk!” Kovács család

„Minden évben egyre és egyre jobbak
ezek a programok…” Pável István

„Először is Varsányi Laci bácsi főztje
volt a legjobb! Gratulálok a teljesítményhez. Minden nagyon tet-
szett, főleg Réka képei. Megmutat egy kis darabkát Pusztazá-
morból és az ott élő emberekből.” Hurja Enikő

„V. Laci bácsi főztje valóban 10 pontos volt! Jó érzés ilyen
»termékeny« településen élni.” Orosházi Erzsébet

„A közösséget az emberek éltetik. Ha nincs, aki éltesse, a
közösség elmúlik. A szép az itt, Pusztazámoron, hogy vannak

emberek, akik éltetni akarják a közösséget. Sok erőt, kitartást
kívánok nekik, mert rajtuk múlik a település jövője.” Szolnoki
Gábor

„Büszke vagyok rá, hogy Pusztazámoron élek, és hálás vagyok
ezért, hogy részt vehetek a közösség életében. Köszönet a
Zámori Kör tagjainak a falu értékeinek ápolásáért és azok
tovább adásáért.” Dallos Márta

„Nagy örömmel tölt el, hogy itt is volt lehetőségem látni eze-
ket a műremekeket. Gratulálok az alkotónak és a modelleknek
egyaránt! Remélem jövőre kibővül ez a kis kiállítás, hiszen még
sok »megörökítenivaló« falunkbéli hiányzik a sorozatból…”
Oláh Gábor

„Példamutató, dicséretes a Zámori Kör Egyesület azon törek-
vése, hogy kutassa, keresse a tehetséges, fiatal művészeket, akik
otthonukra leltek Pusztazámoron. Az Egyesület valódi kapocs a
»régi« és »új« zámori emberek között.

Örömmel látja az ember megfestve a zámori arcokat, és ezek
a festmények hozzák még közelebb az itt élő embereket. Szá-
momra ez a nyitottság, a kitárulkozás azt jelenti, hogy Pusztazá-
mor nemcsak jó lakóhelye az itt élőknek, hanem szeretett ottho-
nuk is.

Gratulálok mindenkinek, aki munkájával létrehozta az értéke-
ket és fejleszti ezeket.” Keller László

„…A Zámori Kör jelszava: a Falunap szóljon mindig a
FALUNKRÓL; annak lakóiról, egymás megbecsüléséről és tiszte-
letéről. A mai nap is bebizonyította: jó úton járunk! A bemutat-
kozó »ifjú művészek« kitettek magukért!

Köszönjük a falunk iránt táplált őszinte barátságukat. Munká-
juk jutalma: a faluközösség elismerése! Töretlen lelkesedéssel
szerencsés »előmenetelt« kívánok mindannyiótoknak.” Panni
néni

„Tisztelet és köszönet Önnek és lelkes társainak az eddigi
Falunapokon végzett önzetlen munkájukért. Kívánok Önöknek
nagyon jó egészséget, hasonló lelkesedést az elkövetkező Falu-
napokhoz és ahhoz, hogy sikerüljön a sok tapasztalatot és Pusz-
tazámor szeretetét átadni a következő generációnak.” Pátrovics
Benedek

Zámori Kör (F.Zs.)
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Falunap 2012

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb Falu-
napját tartottuk községünkben, a hagyo-
mányokhoz híven június utolsó szombat-
ján, azaz június 30-án.  A rendezvény  a
főzőversennyel vette kezdetét. (Részletek
a 15. oldalon olvashatók.) Időközben az
idén először „ Fut a falu” elnevezésű ver-
seny is elindult sok nevezővel, 2012
méter olimpiai távval, Rózsavölgyi József
és kedves neje, Bogyó Éva szervezésében.
Minden befutó ajándékot kapott. A kis
óvodástól a nyugdíjasig valamennyi kor-
osztály képviseltette magát. 

Tíz órakor került sor az ünnepélyes
megnyitóra. Polgármesterünk, Pátrovics
Benedek köszöntötte a rendezvény részt-
vevőit és ünnepélyesen átadta a Koroda-
kertben felállított szabadtéri színpadra
készített nagyon szép tetőt, ami erre az
alkalomra készült el a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány finanszírozásában.  

A műfüves pályán 9 órakor elkezdődött
a bajnokság a Bíró Csaba Emlékkupáért.
A kezdőrúgást Bíró Richárd, Csaba öccse
végezte el.    A csapatok szoros küzdelme
a következőképpen alakult: I. Csacsa és
csapata, II. Kiscsacsa és csapata, III. Sós-
kút csapata. A torna gólkirálya címet Far-
kas Balázs kapta, legtöbbet az ő labdája
került a hálóba.  

A Falunapon minden éven megméret-
tetnek Pusztazámor borosgazdáinak
borai. Az idén sem volt ez másként. Sava-
nya Klára borszakértő vezetésével a zsűri
aranyéremmel jutalmazta Pátrovics Bene-
dek, Pátrovics János és Süle Károly boros-
gazdák fehérborát. Ezüstérmes lett vörös-
bor kategóriában Süle Károly bora.
Különdíjas lett Süle Károly rozéja, illetve
Léránt Gyula meggybora. 

Az iskola tornatermében pingpongver-
seny zajlott Balogh István szervezésében,
míg a Miska Presszó udvarán, az idén elő-
ször, tekebajnokságot szerveztek Oláh
Tibor vezetésével.  A pingpongverseny
győztesei: I. Balogh István, II. Marsó
Gyula, III. Török Tamás, míg a tekebaj-
nokságon a gyengébbik nem képviselője,
Hornyák Lívia lett az első, második Szen-
di János, a harmadik helyezést Buzora
Péter szerezte meg. 

A sakkverseny az idén is ifj. Csóli Ödön
szervezésében zajlott. Itt is sok nevező
volt, végül ifj. Csóli Ödön,  Holtság István
és Reiner Sándor végzett az élen. A verse-
nyek eredményhirdetésére, az érmek és
oklevelek átadására 14 órakor került sor a
község polgármestere és a zsűri elnöke,
valamint a szervezők által.

A hőség ellenére nagyon sok érdeklődő
jött el az idei Falunapra. A versenyeken
kívül sok érdekes programmal vártuk az

érdeklődőket. A Zámori Kör Egyesület
szervezésében zámori ifjú képzőművé-
szek kiállítását nézhették meg az érdeklő-
dők. Vendégkönyvet indítottak útjára az
idei Falunapon. Sok látogató írt véle-
ményt a programról. Nagy örömünkre
szolgált, hogy pozitívan értékelték. Az
idelátogató „idegen” vendégek is megis-
merkedhettek az egyesület által készített
és kiadott „Pusztazámor krónikája” című
könyvecskével, sőt magukkal is vihették
azt. 

Egész napos programokkal vártuk a
gyerekeket is. Mint minden évben idén is
a légvár, az óriáscsúszda, a mászófal volt
a sláger, de sokan játszottak élőcsocsót és
szumót is. A népi kézműveseknél értékes
tárgyakat készíthettek csuhéból, papírból
vagy akár gyöngyből. Megismerkedhettek
nagyszüleik játékaival a népi játékoknál,
ahol nagy sikere volt a kosárkörhintának
és a Ki nevet a végén? játéknak. Az arc-
festők egy pillanat alatt átváltoztatták a
gyerekeket pillangóvá, kiscicává, Bat-
manné. Mindezután gólyalábas paraszt-
komédián szórakozhattak, sőt részt is
vehettek az előadásban. Viszonzásul a
gyerekek szórakoztatták műsorukkal a
látogatókat. Az óvodások néptáncukkal,
dalukkal szereztek örömet, míg az iskolá-
sok moderntáncot és verseket adtak elő.
Az ifjúságról sem feledkeztünk el.
Részükre elhoztuk Janicsák Vecát, az X-
Faktor döntősét.

Nem sokkal hat óra előtt megérkezett a
várva várt Irigy Hónaljmirigy a Koroda-
kert szabadtéri színpadára, amely előtt
már minden hely foglalt volt.  A fergete-
ges, színvonalas műsor hatalmas sikert
aratott. Szem nem maradt szárazon a
nevetéstől egyes paródiájukon. A műsort
követően közös fényképezés és autog-
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ramosztás következett a művészekkel.
Lassan már be is esteledett, de a prog-

ramok sora még nem ért véget. A hajnalig
tartó utcabál következett a Dolce Vita
zenekar közreműködésével. Nagyon tet-
szett a résztvevőknek a zenéjük. Huszon-
két órakor szenzációs tűzijátékot láthatott
az idelátogató. 

Sokáig emlékezetes marad a 13. Pusz-
tazámori Falunap. Ahhoz, hogy egy ilyen
fergeteges rendezvény létrejöjjön,
nagyon sok feltétel kell. A legfontosabb
az anyagi háttér, továbbá a szervezés
pontossága és persze minél több segítő.
Az anyagiak biztosítását már tizedik alka-
lommal a Pusztazámor Községért Közala-
pítvány vállalta fel, amiért itt, az újság
hasábjain keresztül is köszönetet mon-
dok. Évről évre színvonalasabb progra-
mokat, neves művészeket hívhattunk az
alapítvány jóvoltából. Sajnos az ő tartalé-
kaik is fogynak és bevétel az utolsó évek-
ben nem sok folyt be, ezért már most
aggódom a jövő évi Falunapért. Kérem a

helyi vállalkozókat, azokat a lakosokat,
akik támogatásukkal segítenék a jövő évi
rendezvényt, tegyék meg. Nagy kár lenne
egy ilyen, közösséget összefogó rendez-
vényért. Köszönet a Miska presszónak és
Lajsz Andrásnak az anyagi támogatásért.
Pusztazámor Önkormányzata és jóma-
gam is köszönetünket fejezzük ki a ren-
dezvény lebonyolításában nyújtott segít-
ségért: Balogh Istvánnak, Bogyó Éva, ifj.
Csóli Ödönnek, Csóli Attilának, Dobos
Ferencnek, dr. Fekete Zsuzsannának,
Garainé Ordas Dórának, Győri Csabá-
nak, Hilbertné  Tóth Henriettának, Hor-
nyák Krisztiánnak, Léránt Lászlónak, Kiss
Bernátnak, dr. Kosztyi Emmának, Kovalik
Jánosnénak, Oláh Gábornak, Oláh Tibor-
nak, Páli Annának, Pálok Anitának,
Rózsavölgyi Józsefnek, Szendi Jánosné-
nak, a község közmunkásainak, a Zámo-
ri Kör Egyesületnek és minden kedves
segítőnek aki közvetlenül, vagy közvetve
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Kiss Ágnes szervező

Meglepetéskoncert 
a kastélyparkban

Augusztus 2-án, csütörtök délelőtt tudtuk
meg, hogy az Öreg Tölgy kastélyfogadó-
ban fagottosok mesterkurzusa zajlott.
Főként Hollandiából és Belgiumból
érkeztek Auer József tanítványai, akik
hobbiként, kedvtelésből játszanak fagot-
ton. A 11 felnőtt tanítvány egyébként tisz-
tes foglalkozással is rendelkezik; van köz-
tük ügyvéd, orvos, pedagógus. 

A mesterkurzus végeztével aznap dél-
után a kastély parkjában, a gyönyörű
kocsányos tölgy alatt kedves kis koncertet
adtak, amire hirtelenjében sikerült 35-40
fős zámori és környékbeli zenét szerető
hallgatóságot verbuválni. A művészek
Johann Sebastian Bach-, Prokofjev-,
Ravel-, Purcell-, Frescobaldi- és Julius
Fucik- műveket adtak elő és néhány régi
magyar korált is megszólaltattak.

A hálás közönség a vastaps mellett
(belépődíj gyanánt) frissen sütött édes

süteménnyel, görögdinnyével, ősziba-
rackkal, szilvával és kisüsti pálinkával
kedveskedett az igazán remek, maradan-
dó élményt adó vendégeknek. 

F.Zs.
Fotó: Rózsavölgyi József
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A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) kormányrendelet 3.pont 4.§
értelmében „ tilos a légszennyezés, vala-
mint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan
mértékű terhelése, amely légszennyezést
okoz”. Ebbe tevékenységi körbe tartozik
az illegális hulladékégetés is.

Manapság nagyon sokan a takarékos-
ság jegyében visszaállították a régi kály-
háikat, és fűtenek szénnel, fával és
egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anya-
gokkal. A tendencia kissé visszafelé for-
dítja az időt, elfelejtve, hogy ezen anya-
gok égetésekor keletkező füst igen nagy-
mértékben egészségkárosító lehet.
Manapság szinte áttekinthetetlenül sok-
féle műanyagot használunk. Műanyag
van a ruháinkban, a bútorainkban, a
műszaki cikkeinkben, műanyaggal fest-
jük, tapétázzuk falainkat, és műanyag-
gal csomagolunk. A fahulladékok nagy
része különböző gyanta- és lakkmarad-
ványok mellett faanyagvédő anyagokat
– biocidokat – is tartalmazhat, amelyek-
ből a nem tökéletes égés során szintén
egészségkárosító anyagok szabadulnak
fel. A műanyag zacskók, eldobható
műanyag palackok képezik a háztartási
hulladék legnagyobb részét. Az előállí-
tásukhoz sok energia és nyersanyag
szükséges, hogy azután körülbelül 20
percig használjuk őket, majd rögvest a
szemétbe dobjuk. A műanyagok hosszú
idő alatt bomlanak le a természetben.
Ha elégetjük őket, szennyezik a környe-
zetet és károsíthatják az egészségünket,
rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a
légző- és immunrendszert és a vérképző
szerveket súlyosan károsító vegyületetek
szabadulnak fel.

A hulladékok égetésekor egyrészt szá-
molhatunk az anyagi összetételből eredő
károsanyag-kibocsátással, másrészt azon-
ban figyelembe kell venni a relatíve ala-
csony égetési hőmérsékletnél keletkező,
illetve felszabaduló káros melléktermékek
jelenlétét is. 

A háztartásokban, illetve udvaron nyílt
térben leggyakrabban elégetett anyagok a
következők:

• műanyag italcsomagolás és egyéb
műanyaghulladék 

• textilipari hulladékok 
• import bálás használt ruha (ezt segé-

lyezési céllal gyakran kapják meg
rászoruló családok);

• műgyantát, műanyagot, festéket tar-
talmazó farostlemez, rétegelt lemez,
bútor és nyílászáró 

• gumiabroncs 
• kábelek
• kerti hulladékok
• papírhulladékok

A fenti anyagok égetése során általában
keletkezik szén-monoxid, szén-dioxid,
hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, illetve
számos egyéb, irritáló, maró hatású és
rákkeltő szerves anyag. A dioxin, a furán-
származékok, valamint a füsttel szétszó-
ródó fémek (pl. a kadmium, cink, arzén,
higany, nikkel, ólom, króm stb.) az égés
során keletkező porral leülepszik a talaj-
ra, a növényre, és a tápláléklánc révén
bejut az emberi szervezetbe. 

PVC (műanyag flakonok, háztartási,
gyógyszerészeti, kozmetikai termékek,
gyerekjátékok stb.) égetése során szén-
monoxid, vinil-klorid, dioxinok, klórozott
furánok és sósavgáz képződésével kell
számolnunk.

Poliuretán égetésekor sárga füstfelhők
jönnek létre, amik hidrogén-cianidot és
foszgént tartalmaznak.

Fehérített papír (pizzás dobozok, mély-
hűtött ételek dobozai) égetésekor halogé-
nezett szénhidrogének jutnak a légkörbe
és ezek a vegyületek leukémiát okozhat-
nak.

Papír és karton égetésekor a feliratok
toxikusfém-tartalma szennyezi a környe-
zeti levegőt. 

Régi farostlemez-hulladékok elégetése
során arzén- és krómkibocsátással kell
számolni. 

Kertihulladék-égetés 

Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
hatalmas légszennyezést okoz. Általában
a kerti hulladékkal a mérgező vegyszer-
maradvány is elég, s nem ritka, hogy a
meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb
háztartási szemét is keveredik, tovább
növelve a légszennyező anyagok listáját.
Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb
kupac avar 6 órás égésével annyi szálló-
por keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai
folyamatos közlekedése során. Az avar
égetése során nagy mennyiségben kelet-

keznek szén-monoxid, aeroszol részecs-
kék (PM), nitrogén-oxidok és különféle
szénhidrogének (metil-etil-keton, etil-
benzol, sztirén, fenol, dibenzo-furán,
benz[a]pirén). 

A környezet védelméről szóló 1995. évi
LIII. törvény lehetőséget ad az önkor-
mányzatoknak, hogy szabályozzák az
avarégetést. Amennyiben egy településen
az önkormányzat nem alkot rendeletet az
avarégetésről, alapértelmezésben a tevé-
kenység tilos, ha pedig alkotott rendele-
tet, az abban előírtakat kell betartani.

Megoldás lehet a komposztálás: Vala-
mennyi kerti hulladék és avar komposz-
tálható. A komposztálás során elkerüljük
a hatalmas légszennyezést, értékes
humuszhoz, növényi trágyához jutunk. A
komposztálás folyamata általában 1 év,
de bizonyos növények komposztálása
éveket vehet igénybe.

A leggyakoribb légszennyező anyagok

A szén-monoxid (CO)
A szén-monoxid színtelen és szagtalan,
redukáló hatású gáz, a szénvegyületek
tökéletlen égése során képződik. Mind
zárt térben, mind szabad levegőn kocká-
zati tényező. Zárt térben fokozottan
veszélyes, hiszen ott könnyen földúsul-
hat.

A szén-monoxid gyengíti a vér oxigén-
szállító képességét, oxigénhiányos álla-
pot kialakulását okozhatja. A szén-
monoxid mérgezés tünetei a fejfájás,
hányás, súlyos esetekben eszméletvesz-
tés és halál – bár a rövid ideig tartó expo-
zíció hatása visszafordítható. Az idült
hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmat-
lanság, szívtáji fájdalmak, idegrendszeri
tünetek, a szívinfarktus gyakoriságának
növekedése. 

Szálló por (Particulate Matter: PM)
A szilárd részecskék az égetés talán egyik
legkritikusabb légszennyező anyagai.  A
szálló por a levegőben szuszpendált szi-
lárd és/vagy folyékony részecskék elegye.
Az általánosan vizsgált 10 mikrométer
alatti frakción (PM10) belül a 2,5 mikro-
méternél kisebb átmérőjű, „finom” por-
szemcsék (PM2,5) egészségkárosító hatá-
sa jelentősebb, mert lejutnak a tüdő lég-
hólyagocskáiba is. 

Óvatosan az égetéssel!
Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai 
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Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem tegyék közzé az újságban, hogy a
nemrég átadott pavilont vandálok pusztít-
ják, nem törődve községünk szellemi és

tárgyi értékeivel! Esténként, késő éjszaká-
ba hajlóan hangoskodnak, szemetelnek,
rongálják a közparkot. Napközben kerék-
párpályának használják a füvesített terü-
letet, teljesen tönkretéve azt.

Kérjük az önkormányzat mielőbbi, hat-
hatós intézkedését, az elkövetők példás
megbüntetését, és anyagi kártérítési köte-
lezettségét, valamint név szerinti közzété-
telét a rongálóknak! Kérjük továbbá, hogy
a községben működő polgárőrségünk
nagyobb figyelmet fordítson a közpark
ellenőrzésére.

Tisztelettel: 
Rózsavölgyi József

Bogyó Éva

Rongálás

Egy idős néni áll a tavaszi ziman-
kóban az út szélén, fején karton
kendő, kezében egy kisebb zsák,
és szelíden integet. Megálltam,
felvettem a nénit, és elkezdünk
társalogni. Hamar kiderül, hogy
dióbelet visz a szentgyörgyi piac-
ra. Kérdés nélkül elkezd mesélni. 

– Gyerekkoromban nagytatám-
mal ültettünk tíz diófát, locsoltuk
a közeli patakból, de egy még
abban az évben ki is száradt, a
többi gyökeret eresztett. Teltek az
évek, aztán engem az élet elsodort hazul-
ról. Nagytatám egy szomorú nyári napon
halt meg, hazajöttem a temetésre, a szé-
pen felcseperedett diófák árnyékában
ravatalozták fel. Az egész szertartás alatt
én némán álltam a nyurga nagy fák árnyé-
kában... 

Teltek az évek! Nyugdíjas lettem! Egye-
dül maradtam és hazaköltöztem a szülő-
falumba. Nyugdíjam oly kevéske, így
ősszel összeszedem a diót és télen meg-
töröm. Kilós, fél kilós csomagokban
nagyon hamar el tudom adni, két óránál
tovább még sohasem álltam kint a pia-
con. Ha hiszi, ha nem, ez a kilenc diófa
engem átsegített a télen! Az idén is, nem-
csak tűzifát tudtam venni a dióbélből,
hanem még egy kis malackát is. És most
ha ezt a maradékot sikerül eladnom, sze-
retnék venni tíz kis facsemetét. Tudja, van
egy aranyos unokám, nemsokára haza-
jön, el fogjuk ültetni a kis fákat, és ha
majd ő is megöregszik, diótörés közben
biztos majd el fog mondani érettem egy-
egy imádságot....

Az autó halad a tavaszi verőfényben.
A néni elhallgatott, én is hallgatok,
némán vezetek. Nemsokára a piacnál
fékeztem, megálltam és utasom a resz-
kető kezével egy fél kilós zacskó dióbe-
let csúsztatott az ülésre. Tiltakoztam, de
ő szelíd mosollyal csak annyit mondott:
vegye csak el, nekem is a jó Isten adta a
drága nagyapámat, ki a diófákat ültet-
te...

Szó nélkül sebességbe teszem az autót,
vezetek, de fél szemmel a dióbelet
nézem: az egyszerű székely asszony vála-
szát a gazdasági krízisre. Kezembe vettem
a szépen bekötött kis csomagot,  kibon-
tottam és elkezdtem ropogtatni a finom
dióbelet,  a becsületes, évtizedeken áthaj-
ló munka gyümölcsét, a finom, egészsé-
ges választ  egy nagymama anyagi gond-
jaira. 

Járható út... Megyek és én is veszek tíz
facsemetét! 

Szeretettel, Csaba testvér
(Közreadja: Károvits Tamás)

Kilenc diófa!

Nitrogén-oxidok
Az égetés során a levegő és a hulladék
nitrogéntartalmának oxidációjából szár-
mazik. A nitrogén-oxidok nagyon reakci-
óképes gázok, melyek kulcsszerepet ját-
szanak az ózon és a fotokémiai szmog
egyéb összetevőinek keletkezésében. A
kén-dioxid mellett meghatározó a szere-
pük a savas esők kialakulásában is, és így
az erdők pusztulásában.

Kloridok és fluoridok
A hidrogén-klorid (HCl) és a hidrogén-
fluorid (HF) savas gázok mennyisége a
hulladékban lévő klór- és fluortartalom-
tól függ, általában a hulladékokban
magas ezen anyagoknak az aránya. A
hidrogén-klorid a tüdőt károsítja és a
krónikus hörghurut kialakulásában ját-
szik szerepet. A hidrogén-fluorid fluoró-
zist okozhat, ami elsősorban a csont-
rendszert gyengíti és teszi tönkre.

Kén-dioxid
A kén-dioxid klasszikus szennyezőanyag-
nak nevezhető, mivel egészségkárosító
hatása már a szénre alapozott ipari forra-
dalom elterjedése óta megfigyelhető,
kibocsátása a hulladékban lévő kéntarta-
lom függvénye. Alapvető szerepet játszik
a savas esők és az asztma kialakulásában.
Különösen veszélyes a vízi élővilágra
nézve. 

Szerves vegyületek
Az illékony szerves vegyületek (VOC) a
policiklikus aromás szénhidrogének
(PAH), poliklórozott bifenil-származékok
(PCB), dioxinok, furánok, ftalátok, ket-
onok, aldehidek, szerves savak, alkének
és egyéb szerves vegyületek keletkezhet-
nek az égetés során. Legtöbbjük bioak-
kumulációra hajlamos, azaz feldúsul
szervezetünkben. „Egyes vegyületek a
vizsgálatok szerint károsítják az immun-
rendszert, kromoszómákhoz kapcsolód-
nak, felborítják a hormonháztartást,
daganatos megbetegedéseket idéznek
elő, viselkedésbeli változásokat okoznak
és csökkentik az intelligenciát” – írják
brit orvosok.

Fémek 
A hulladékok égetése során jelentős
fém-kibocsátással is kell számolni,
mivel a hulladékokban lévő fémtarta-
lom lényegesen meghaladja a hagyo-
mányos tüzelőanyagok fémtartalmát. A
fémek jelentős része az égés során gáz-
halmazállapotba megy át, majd a lehű-
lés során, kondenzálódik a porszem-
csékre. A nehézfémek 80-90%-a a 2
mikrométernél kisebb szemcséken talál-
hatók meg. Egészségkárosító hatásuk
számottevő. 
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Miért fontos a kutyasuli?
A legújabb régészeti leletek és az ehhez kapcsolódó kutatások
szerint a kutya kb. 32 000 éve él az ember társaságában.
Azóta okoz fejtörést a vele való kapcsolatrendszer megfejtése. 

Mindenki kapcsolatba kerül kutyákkal. Lehet az a kutya
sajátunk, vagy egy rokonlátogatáskor az ottani házi kedvenc,
vagy csak egy szerencsétlenül járt kóborló az utcán. Az ilyen
alkalmakkor – persze, csak ha túllépünk a „nemmészinnena-
zanyád” régi rossz beidegződésen – mindenképpen valami-
lyen kommunikáció zajlik ember és állat között. Két különbö-
ző faj próbálja kitalálni, illetve megérteni a másik jelzéseit. Ha
ez sikerül, akkor akár kapcsolattá is fejlődhet egy ilyen talál-
kozás, ha nem, akkor a legrosszabb esetben balesettel és sérü-
léssel is végződhet a történet. 

Ha saját házi kedvenc tartása mellett döntünk, túl azon,
hogy a fajta, illetve az egyed kiválasztásánál is fontos a szak-
értelem, már az új társ megérkezése előtt tájékozódnunk kell
annak közlési módjairól ahhoz, hogy a nevelésben ne legye-
nek súlyos zsákutcáink. 

Egy példa. Hazavittünk egy menhelyről egy kutyát. Az ete-
tés elérkeztekor a kutya izgatottan nyüszít, de ezzel egy idő-
ben a földhöz lapul közeledtünkkor. Mit akar elmondani
nekünk ilyenkor, hogyan reagálunk mi a viselkedésünkkel, mit
kell ahhoz tennünk, hogy a zavart, helytelen viselkedését a mi
reagálásunkkal és viselkedésünkkel egy békés, nyugodt és
magabiztos viselkedéssé változtassuk, amit aztán más szituá-
ciókban is hasznosíthatunk?

Nos, ez csak egy a kutya tartása során esetlegesen felmerü-
lő kérdésláncok közül, az ilyen problémasorokból még van
pár száz, ha nem több. Ezek megválaszolását és kivitelezését
van, aki magától is képes megválaszolni, de a kutyatartók
többségének ehhez több-kevesebb segítségre van szüksége.

Mihez is hasonlítanám? Például a nyelvtanuláshoz.  Min-
denki képes megtanulni egy másik nyelvet? Hiszen lehet kapni
szótárat, könyvet, munkafüzetet, hanganyagot. Vannak páran,
akik önállóan képesek elsajátítani így egy nyelvet, a legtöb-
bünknek mégis szüksége van ehhez segítségre, egy olyan
közegben kell időt töltenünk, ahol minden résztvevőt ez a cél
motivál. 

A kutyasuliban minden adva van ahhoz, hogy megtanuljunk
egy másik nyelvet beszélővel kommunikálni. Igaz, a környe-
zet egy kicsit eltérő a hagyományos iskoláétól, de hát a tan-
anyag sem hétköznapi.

Nos, ehhez a tanulási folyamathoz jó elsődlegesen a kutya-
suli, mert aki a kutyát mint társállatot választja, egy harmoni-
kus kapcsolatra gondol, nem megoldhatatlannak tűnő problé-
matengerre. Szeretnék itt a lapban is, de elsősorban az életben
segíteni a kutyatulajdonosokat abban, hogy ezt a több évezre-
des múltra tekintő kapcsolatot felhőtlenül, vagy legalábbis a
legkevesebb felhővel élvezhessék.

Problémájuk van kutyájukkal? Írjanak elektronikus úton,
vagy hívjanak, szívesen állok rendelkezésükre szaktanácsa-
dással is. Ötleteiket is várom, hogy az újság következő szá-
maiban milyen témákról olvasnának szívesen.   

Szeretettel várok mindenkit a Tárnokikutyasulin is kiképzé-
si időben, szombatonként 14 órakor, vasárnaponként 9 órakor,
az M7-es autópálya hídjánál.

Petrás Antal
Tárnokikutyasuli

iskolavezető
+36 309/77-11-66
www.kutyasuli.eu

e-mail: tarnokikutyasuli@gmail.com

Egyre többen költöznek Pest megyébe
Újabb 10 ezer fővel gyarapodott a megye népessége, folyta-
tódik a migráció, minden nyolcadik ember Pest megyében él.

A KSH területi negyedéves tájékoztatója szerint Pest megyé-
ben, 2012 első három hónapjában, mindössze egy híján háro-
mezer újszülött jött a világra, 4%-kal többen születtek az
előző év azonos időszakához mérten. Tekintve, hogy ugyan-
ebben az időszakban 3843-an hunytak el, 130-cal többen,
mint 2011 első negyedévében, így a népesség 844 fővel csök-
kent, ami 14 fővel haladja meg az előző évi csökkenést. A
népesség természetes fogyása tehát emelkedett, eltérően az
országos átlagtól, de a dinamika még így is kedvezőnek
mondható: az elhunytak számának növekedése – 3,5% –
elmarad az élve születések számának növekedésétől. Pest
megyében 2012 első három hónapjában 478 házasságot
kötöttek, öttel kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A változásokat csak részben magyarázzák a természetes
demográfiai mutatók. A népesség két évtizede szakadatlan
növekedése idén is folytatódott, s a megye nyilvántartott lako-
sainak száma 2012 első három hónapjában elérte az 1millió
246 ezer főt, ami 0,7%-os növekedést jelent az előző év azo-
nos időszakához képest úgy, hogy Magyarország egésze ez idő
alatt kéttized százalékponttal csökkent. Pest megyében így az
egy km2-re jutó népsűrűség 2012-ben már 195 fő, ami jelentő-
sen meghaladja az országos átlagot (108 fő/km2), és még
inkább kiemeli a megye demográfiai és területi sajátosságainak
jelentőségét.

(A magyarországi 19 megyéből, Pest megyén kívül, mindössze
két megye népsűrűsége haladja meg a 100 fő/km2 értéket).

www.pestmegye.hu 
(a KSH negyedéves területi tájékoztatója alapján)
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Csülkös körömpörkölttől a borsógulyásig

Az idei Falunap a főzőversennyel vette kezdetét. Már kora reg-
gel készülődtek a versenyzők. Az induló kilenc csapat 8 óra után
meggyújtotta a bográcsok alatt a tüzet, és megkezdődött a főzés.
A szakácsok ínycsiklandó étkekkel – például csülkös körömpör-
költtel, székelykáposztával, vörösboros szarvaslábszárral, feles
borsógulyással és petrezselymes galuskával – rukkoltak elő.
Nem volt meghatározva az ételek fajtája, egy kikötés volt, ízle-
tes legyen és finom. Ezt a kritériumot minden versenyző betar-
totta, hisz finomabbnál finomabb étkek készültek. 

A zsűrinek – ahogy az évről évre elhangzik – nagyon nehéz
dolga volt. Végül a következőképpen döntöttek. A Sasad Vadász-

társaság minden esztendőben nevez a versenyre. Vadéte-
leikkel rendre előkelő helyen végeznek. Az idén övék lett az

első helyezés. Második lett Varsányi László feles borsógulyása,
míg a harmadik helyezést az iskola napközis táborának szaká-
csai szerezték Holinszki Rezső vezetésével. A Naplemente
Nyugdíjasklub csülkös körömpörköltje, Rózsa Ferenc székelyká-
posztája, a Húsimádók szarvaspörköltje, Törőcsik Sándor és
Paulik Krisztián sertéspörköltje is kiválóra sikerült.
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Falunap 2012 – képekben

(Írásunk a 10. oldalon)




