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Pusztazámor is csatlakozott
az „Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek!” program-
sorozathoz. E rendezvény-
sorozat keretén belül tartottuk szombaton, szeptember 28-án az
Idősek napját, majd másnap 29-én községi szalonnasütésre,
valamint Marky DJ diszkójába vártuk a pusztazámoriakat. A
hideg ellenére sokan eljöttek az eseményre. Szalonnasütés köz-
ben tartalmas beszélgetésekre került sor. Egy kedves vendég a
gitárját is elhozta és azzal szórakoztatta a cimboráit.  Este fél tíz-
kor, összetartozásunk szimbólumaként, több mint 1300 telepü-
lésen egy időben lobbant fel Szent Mihály tüze. Községünkben
erre a Koroda Kertben került sor. Ennek a programnak nagyon jó
közösségformáló szerepe volt. Reméljük, a következő évben is
lesz folytatása.

Kiss Ágnes

Augusztus 20-án délelőtt fél tízkor kezdődött a már hagyomá-
nyosnak mondható Szent István-napi szabadtéri szentmise a
Kőkeresztnél. A misét Bódai József plébános atya mutatta be. A
szentmise előtt Pátrovics Benedek polgármester köszöntötte az
ünnep alkalmából egybegyűlteket. A mise keretében az atya
megáldotta az új kenyeret, majd a polgármester úr megszegte és
a résztvevők elfogyasztották. A kántori szolgálatot Szakács And-
rás kántor úr végezte. A közös ünneplés zárásaként a magyar, a
pápai himnusz és a „Magyarok fénye, ország reménye, légy
áldott Szent István király!” kezdetű ének hangzott el.

K. Á.

Szabadtéri szentmise 

Szent Mihály-napi máglyagyújtás 
az összetartozás jegyében
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Tollas Tibor: 

Túlélők
Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
– Letarolt erő fái –
úgy fekszenek vigyázzba’.

Földtömte szájuk némán
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben
a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses,
október tűzvirága,
a holtak jogán kérdez,
választ már mit se várva.

Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
Ők élik túl, - a holtak,
A győztes forradalmat.

Mikulásváró ünnepség 
és adventi vásár

Idén is ellátogat hozzánk 
Pusztazámorra 

a jóságos Mikulás!
Szeretettel várjuk a gyerekeket 

és szüleiket 
a Mikulásváró ünnepségre 

és adventi vásárra 

2013. december 7-én, 
szombaton 10 órakor 

az iskola tornatermébe.

Rosszcsontokat és jó gyerekeket 
egyaránt várunk!
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Pályázati kiírás

BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

A pályázatra azok a pusztazámori állandó
lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen
itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, a
2013/2014. tanévben teljes idejű – nap-
pali tagozatos, első alapképzésben (szak-
képzettséget, mesterfokozatot szerző)
részt vevő – felsőoktatási intézményben
tanuló hallgatók jelentkezhetnek. 

A pályázatot az a részt vevő pályázó
nyújthatja be, aki az EPER-Bursa
(https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly
belep.aspx) rendszerben regisztrált, a

pályázati űrlapot ott kitöltötte, majd azt
kinyomtatva, a szükséges igazolásokkal
együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

A pályázatnak tartalmaznia kell a
kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, az
oktatási intézmény iskolalátogatási iga-
zolását, a pályázóval egy háztartásban
élők részéről (3 havi nettó) jövedelem-
igazolást (munkabér igazolása, nyugdíj-
szelvény, APEH-igazolás, álláskeresési
járadék igazolása, családi pótlék
összegéről igazolás, GYES, GYET,
GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj,
stb...).

A pályázati űrlap csak a fent nevezett
meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 15.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi
félév.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordu-
lóban újra kell pályázni.

A pályázat az önkormányzat csatlako-
zási nyilatkozatának elfogadása után

érvényes.

Pátrovics Benedek 
polgármester

dr. Újházi Miklós 
jegyző

Garainé Kiss Gabriella  
Szoc. Bizottság elnöke

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek:

Sipos Iván, született: augusztus 9., 
édesanyja neve: Parrag Ibolya Melinda

Házasságkötések:

Augusztusban: Czuppon Gergely Ferenc – Kotlár Eszter
Pásztor Tamás – Körösényi Borbála

Szeptemberben: Németh Márton – Edelényi Laura
Premecz Mátyás – Sápi Zsófia

Elhunytak:

Augusztusban: Deák István (1942)
Szeptemberben: Konrád Péter (1957) 

Kajzer Antalné született Rajna Aranka (1952)
Lakatos Miklós Gábor (1958)

Októberben: Koperda Béla (1937)

Értesítés tüdőszűrésről
Kérjük, hogy a tüdőszűrő vizsgálaton – saját érdekében –
jelenjen meg. 
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat
helye: Pusztazámor, Egészségház
ideje: 2013. október  21, 22, 24.
Október 24-én délelőtt 7.20 és 13.15 között
Október 21-én és 22-én 11.30 és 17.15 között
Fontos tudnivalók!
Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül

jelenjen meg!
Fekvőbeteg vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmara-

dását igazoltassa!
Aki egy éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen),

kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai
által) szíveskedjen bemutatni!

Személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben
kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával! 

Igazgatási ügyintézés ügyfélfogadási
ideje Pusztazámoron

Hétfő 
Szimandlné Szolnoki Gabriella
– lakcím/népességi ügyek
– aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tás, rendszeres szociális segély)

Kedd 
Chrenkó Marianna
– szociális és segélyezési ügyek
– adó- és értékbizonyítványok

Szerda • Dr. Újházi Miklós, jegyző

Csütörtök 
Muzsikné Kiss Ágnes
– anyakönyvi (házasság, halálozás) ügyek
– hagyatéki ügyek
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Vízműfejlesztés Érden és környékén

Augusztus 27-én bemutatták a Sváj -
ci–Ma gyar Együttműködési Program
keretében megvalósuló, „Érd Megyei
Jogú Város vízellátási rendszerének
rekonstrukciója az ellátásbiztonság javí-
tása érdekében -SH/3/32” című projektet.
A mintegy 1,4 milliárd forintból megvaló-
suló nagyszabású fejlesztésnek köszön-
hetően (melynek 85 %-a, 1,2 milliárd
forint vissza nem térítendő támogatás)
Érd és környékének vízellátása az eddigi-

eknél biztonságosabb, korszerűbb lesz,
jelentősen csökkenő üzemeltetési költsé-
gek mellett. 

A munkálatok során az ÉTV Kft. Duna-
parti Vízműtelepének szivattyúi új frek-
venciaváltós vezérléssel fognak üzemelni,
Érd város alsó nyomászónáját korszerű
nyomásmanagement-rendszer működteti
majd, és mintegy 6,1 kilométernyi nagy-
átmérőjű főnyomócsövet cserélnek újra.
A fejlesztésnek köszönhetően a felújított

hálózati szakaszokon a jövőben nem
zavarják a lakosság hétköznapjait csőtö-
rések és egyéb vízellátási problémák. 

A közel 65 000 fős érdi lakosságon túl a
projekt hat környező település (Diósd, Tár-
nok, Sóskút, Törökbálint, Pusztazámor és
Biatorbágy) vízellátását is biztosítja, így
összesen mintegy 115 000 embert érint. A
rekonstrukció révén Érd mellett ezen a hat
településen is javul a vízellátási rendszer
biztonsága. 

Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 2013 őszén
fogyasztói elégedettségmérést végez a fogyasztók körében.
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük fogyasztóinkat ügy-
intézéseik során gyűjtött tapasztalataikról, illetve szolgáltatá-
sunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés célja szolgáltatása-
ink ügyfélközpontúságának növelése, valamint fogyasztói tájé-
koztatásunk minél gyorsabbá és közérthetőbbé tétele. 

Fogyasztói elégedettségi kérdőívünk
anomin, és 5 perc alatt kitölthető
Ügyfélszolgálati Irodánkon, illetve hon-
lapunkon: www.erdivizmuvek.hu.

Köszönjük, hogy segíti munkánkat!  
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Fogyasztói elégedettségmérés

Erkölcsibizonyítvány-igénylés 
új helyszínen  

A hatósági erkölcsi bizonyítványt október
elsejétől új helyszínen, a Központi
Okmányirodában lehet személyesen igé-
nyelni – tájékoztatta az MTI-t a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (KEKKH).

A IX. kerületi Vaskapu utcai ügyfél-
szolgálat átköltözik a XIII. kerületi
Visegrádi utca 110. szám alatti épület
földszintjén található ügyfélszolgálatra,
így a KEKKH valamennyi személyes
ügyfélszolgálata egy helyszínen érhető
el a jövőben.

Az ügyfelek – a korábbiakhoz képest –
jelentősen megnövelt ügyfélszolgálati
időben, hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30
óra között, pénteken 8-tól 14 óráig igé-
nyelhetnek majd hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt.

A KEKKH közölte azt is, hogy a bizo-
nyítvány iránti kérelem benyújtható még
postai és elektronikus úton is a webes
ügysegéd rendszerén keresztül, amelyet
az ügyfélkapu-azonosítóval rendelkező
ügyfelek vehetnek igénybe a KEKKH hon-
lapján (www.kekkh.gov.hu) keresztül.

Közérdekű 
telefonszámok

Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltók: 105
Segélyhívó: 112
Érdi Rendőrkapitányság: 505-400
Orvosi ügyelet: 
– gyermekorvos: 365-770
– felnőtt ügyelet: 365-274
Rendelő: 347-171
Posta: 347-436
Óvoda: 347-582
Iskola: 347-451
Könyvtár: 347-177

Pályázati felhívás 
Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter közösen meghirdeti a Magyarországi Falu-
megújítási Díj 2013 pályázatot.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák
és ezzel „reflektorfénybe állítsák”  azokat a települési közös-
ségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon vég-
zik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák
bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a
falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el

kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződ-
jön. A kiírás – melynek mottója „Jobban élni” – célja az is,
hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó
módon képviselheti hazánkat az „Európai Falumegújítási Díj”
pályázaton.

A pályázatok beküldési határideje: 2013. október 18.
A pályázati felhívás itt olvasható.

http://www.pestmegye.hu/falumegujitasi-dij-2013)
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Képviselő-testületi határozatok

Kivonat Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 27-i ülésén hozott 

határozatokból

67/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete támogatja azt, hogy Kuzselné Schó-
ber Ágnes az Andreetti Károly Művészeti Iskola és
Általános Iskola igazgatója javasolja a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatójának, Garainé Kiss Gabriellát a Puszta-
zámori Tagiskola vezetőjének.

68/2013.(VIII.27) számú Képviselő-
testületi határozat:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a helyi településren-
dezési eszközök módosítása keretében a puszta-
zámori 036/33 és a 036/34. hrsz alatti földterüle-
teket MT2 jelű tanya(farm)gazdasági mezőgazda-
sági övezetbe szándékozik átsorolni. Amennyi-
ben az átsorolással érintett személyek a költsége-
ket vállalják, akkor a Képviselő-testület kész
soron kívül elindítani a módosítást és felhatal-
mazza a polgármestert arra, hogy kössön telepü-
lésrendezési szerződést az érintettekkel. Ameny-
nyiben a költségeket nem vállalják, akkor a Kép-
viselő-testület az övezeti átsorolást a település-
rendezési eszközök általános felülvizsgálata kere-
tében kísérli meg.   

69/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a HPV elleni védőoltás
költségeit a pusztazámori lakosú, érintett korosz-
tály számára térítésmentesen biztosítja. 

Az oltás költségeit a 2013. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmaz-
za a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

70/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által adományozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 8-10. §-
ai, valamint a 11/A. §-a alapján úgy dönt, Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2012/2013-as tanév-
ben elért eredményekre tekintettel:

Bán Gábor pusztazámori lakos részére
20 000 Ft

Lizicska Béla pusztazámori lakos részére
10 000 Ft

Makai Adrienn pusztazámori lakos részére
10 000 Ft   

összegben.

71/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által adományozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 10. §-a
alapján úgy dönt, 50 000 Ft Községi Ösztöndíjat
állapít meg Gyimesi Balázs részére nemzetközi
sportversenyen történő részvétele támogatása
érdekében. 

72/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 363 hrsz-
ú ingatlant Kovács Gyula részére eladásra kínálja
500 ezer forintért. A vételárból 200 ezer forintot
egy összegben kell megfizetni, míg a fennmaradó
300 ezer forintot 20 havi részletben. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a szerző-
dés aláírására.

73/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 545 hrsz-
ú ingatlant Székely Győzőné részére eladásra
kínálja 500 ezer forintért.  A vételárat egy összeg-
ben kell megfizetni. A Képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Ha az érintett ezt nem fogadja el, akkor az
önkormányzatnak lépéseket kell tennie a kerítés
elbontatása érdekében.

74/2013.(VIII.27) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatja Hopka János r. alezredes őrs-
parancsnoki beosztásba történő kinevezését.

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 9-i ülésén hozott

határozatokból

75/2013. (IX. 09) számú Képviselő-tes-
tületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Községház melletti támfalnál lévő
járda felújítását megrendeli, és erre elfogadja az
Útéppark Kft. árajánlatát. Felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a bruttó 1 931 289 forintos áron
kösse meg a vállalkozási szerződést.

76/2013.(IX.09) számú Képviselő-testü-
leti határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete jelen határozat melléklete szerint pályá-
zatot hirdet Középiskolai Községi Ösztöndíjra és
utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére. 

77/2013.(IX.09) számú Képviselő-testü-
leti határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elviekben támogatja, hogy a Telenor
antennát telepítsen a Pusztazámor és Sóskút köz-
igazgatási határán lévő víztároló területén lévő
toronyra. 

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

(A határozatokat betűhíven közöljük – a szerk.)

Hírek, információk községünkről a 
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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A Pusztazámori Tagiskola tanulói 2013.
október 4-én délelőtt tartották megemlé-
kezésünket az 1848–49-es szabadságharc
utáni megtorlás 13 vezető tábornok és
főtiszt vértanú haláláról. A negyedik osz-
tályosok készültek műsorral Patóné Hra-
dil Adrienn tanító szervezésében. Nem-
csak az iskola tanulói, hanem a nagycso-
portos óvodások és néhány falubeli is
jelen volt a megemlékezésen.

Minden nemzet számon tartja, tiszteli,
tudatában őrzi és évfordulóként megem-
lékezik hőseiről és mártírjairól. Az aradi
vértanúk főbenjáró bűne az volt, hogy az
igazság, a nép, azaz a magyar forradalom
és szabadságharc mellé álltak.

Emlékezzünk rájuk kegyelettel, hálával
azért, amit népünk szabadságáért tettek.
Vállalták a mártíromságot a magyarságért,
mely akkor már 300 éve a Habsburg ural-
kodók rabságában élt, gyakorlatilag
kizsákmányolt és megnyomorított gyar-
mati sorban. A hősiesség örök példáját
állították a magyarság elé. 

Álljanak hát itt neveik és utolsó szavaik,
melyet magyar, míg él, el nem feledhet.

Aulich Lajos (1792–1849): Császári
alezredes volt, majd honvédezredes,
később tábornok, végül hadügyminiszter.
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak
szolgáltam. És halálommal is szolgálni
fogok. Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom, megértik ezt a szolgála-
tot.”

Damjanich János (1804–1849): Szerb
határőrcsaládból származott. A délvidéki
sikeres harcok után tábornok lett. Nagy

sikereket ért el a tavaszi hadjárat során.
„Legyőztük a halált, mert bármikor
készek voltunk elviselni azt.”

Dessewffy Arisztid (1802–1849):
Nemes ember volt, aki 1839-ig a császári
hadseregben szolgált, de 1848-ban belé-
pett a nemzetőrségbe. 1849-ben táborno-
ki kinevezést kapott. „Tegnap hősök kel-
lettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt
hazám szolgálata.”

Kiss Ernő (1799–1849): Császári huszár
ezredes volt. Tábornok, majd altábornagy
és a bánsági sereg főparancsnoka lett.
Végül országos főhadi parancsnokká
nevezték ki. „Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok dicső szent-
jei virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé
az életük.”

Knézich Károly (1808–1849): Tiszt volt
a császári seregben. 1848-ban százados-
ként részt vett a délvidéki harcokban. A
tavaszi hadjárat során ezredesi rangot
kapott. „Milyen különös, hogy Haynau
bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak
az ördög keverhette így össze a kártyá-
kat.”

Lahner György (1795–1849): Császári
tiszt, majd a 3. honvédzászlóalj parancs-
noka volt. Ezredesként fegyverkezési fel-
ügyelő lett és a szabadságharc hadiipará-
nak irányítója. „Krisztus keresztje és a
bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mel-
lett oly törpe az én áldozatom.”

Lázár Vilmos (1815–1849): Volt császá-
ri tiszt, 1848-ban százados, később ezre-
des. Betegsége miatt csak 1849 nyarától
vett részt a harcokban. „Ki tehet arról,
hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus
keresztje tövében érett apostollá az apos-
tolok lelke és bitófák tövében kell forra-
dalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly (1819–
1849): Német származású honvédtábor-
nok, előbb császári tiszt volt. Kiváló kato-
na, minden csatában kitűnt személyes
bátorságával. „A világ feleszmél majd, ha
látja a hóhérok munkáját.”

Nagy-Sándor József (1804–1849): A csá-
szári hadseregből huszárkapitányként
vonult nyugalomba. 1848-ban a magyar
ügy mellé állt. Kitűnt számos csatában. „De
rettenetes volna most az elmúlásra gondol-
ni, ha semmit sem tettem volna az életem-
ben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy
hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Pöltenberg Ernő (1813–1849): Császári
tiszt, majd huszár kapitány volt. 1848-
ban Magyarországra helyezték. Kitüntette
magát a kápolnai csatában, ezredes, majd
tábornok lett. Ő közvetítette a cári hadse-
reggel folytatott tárgyalásokat a fegyverle-
tételről. „Minket az ellenség dühös bosz-
szúja juttatott ide.”

Schweidel József (1796–1849): Császá-
ri huszártiszt volt. Ezredét a forradalom
kitörése után Bécsből hazavezette. Buda
visszafoglalása után Pest hadparancsnoka
lett. „A mai világ a sátán világa, ahol a
becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.
Csak egy igazi forradalom, a világ új for-
radalmi embersége söpörheti el ezt az
átkozott, meghasonlott világot.”

Török Ignác (1795–1849): A szabad-
ságharc alatt Komárom erődítési munkáit
irányította, s 1849 márciusáig ő volt a vár
parancsnoka. Budán, majd Szegeden dol-
gozott. „Nemsokára Isten legmagasabb
ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly
csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt
szolgáltam.”

Vécsey Károly (1807–1849): Császári
őrnagy, majd tábornok volt. 1849-ben vára-
di várparancsnok lett. A világosi fegyverle-
tétel idején Temesvárt ostromolta. „Isten
adta a szívet, lelket nekem, amely népem
és hazám szolgálatáért lángolt.”

G. G.

Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja
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MENNYBŐL AZ ANGYAL - MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta -
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta -
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor -
Az álomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik -
mennyből az angyal.

(New York,1956.)

Márai Sándor: 

Mennyből az angyal

Ki itt születtem és mégsem ismertelek, ki
szerettelek és mégis ócsároltalak, bocsáss
meg tévelygő fiadnak, dicső városom,
Budapest.

Hogy is hihettem rólad, szülővárosom-
ról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy
város a városok között.

Jártam köveiden, s elhittem, hogy a
kövezet közlekedésre való. Ültem a villa-
moson, és azt hittem, hogy a villamos uta-
zásra szolgál. Számos házadban megfor-
dultam, és azt hittem, hogy e falak közt
élni, enni, inni, lakni lehet csak… Nem
tudtam, hogy ezek az ablakok: lőrések, e
villamosokból barikádokat lehet rakni, s
ezeken az utcákon rohamra menni, har-
colni és győzni is lehet!

A kerek világon, minden térképen és
glóbuson, ma átírják a nevedet, Buda-
pest. Ez a szó nem várost jelöl már.
Budapest ma ennyit tesz, mint a tank-
nak neki lehet menni puszta kéz zel.
Budapest, minden nyelvén a világnak,
azt jelenti, hűség, önfeláldozás, sza-
badság, nemzeti becsület. Minden
ember, aki szereti szülővárosát, azt

kívánja: Légy te is olyan, mint Buda-
pest!

Kívánom én is: légy mindörökké olyan,
amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és
bátor emberek tanyája, magyarok jó útra
vezérlője, az emberi fajta csillagfénye,
Budapest! Légy vendéglátója a világ min-
den nemzetének, de ne tűrj meg többé
megszálló hordákat, idegen zászlókat e
megszentelt falak között.

Légy te is olyan, mint Budapest, Buda-
pest: és tedd, hogy mi, méltatlan fiaid,
méltók lehessünk hozzád és egymás-
hoz.

Élj örökké, munkában, harcban, füstben
és vérben és koromban és dicsőségben,
szabadság főváros, Budapest!

Igazság, 1956. nov 2., péntek

Örkény István: 

Fohász Budapestért
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Az idősek világnapjának közeledtével,
szeptember 28-án, szombaton köszön-
töttük településünk 60 éven felüli polgá-
rait. Az idei rendezvény szervesen bele-
simult a Szent Mihály-napi „Magyaror-
szág szeretlek!” rendezvénysorozatba –
és ez megadta az alaphangot az est han-
gulatához. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Pátrovics Benedek, községünk polgár-
mestere, ott voltak a képviselő-testület
tagjai és eljött Garainé Ordas Dóra, a
Pusztazámor Községért Közalapítvány
elnöke.

A szervezők munkája tisztes elismerést
és köszönetet érdemel. A pazar módon
berendezett iskolai tornateremben
rokonszenves meglepetéssel indult a
rendezvény. Demeterné Orosz Judit kör-
zeti védőnő kedves szavak kíséretében
átadta Dobos Ferencné védőnői arany-
diplomáját.

Polgármester úr megnyitója után,
immár hagyományosan, legifjabb önkor-
mányzati képviselőnk, Oláh Gábor mon-
dott jóleső, szívhez szóló köszöntőt.

A további programpontok csak fokoz-
ták a kialakult jó hangulatot. Elsőként a
zámori iskola tanulói verscsokorral
köszöntötték az egybegyűlt vendégsere-
get. Ezt követően az örökifjú  Koós János
és kísérő együttese következett; a művé-
szek derekasan kitettek magukért. Egy
emberöltős zenés időutazásra röptették a
jelenlévőket. A több évtizedes vérpezsdí-
tő slágereket a nagyérdemű publikum
döntő hányada lelkesen dudorászta
együtt az előadókkal. Üdítő epizód volt
Dékány Sarolta beugrója, aki nemcsak a
hangjával, de ragyogó szépségével is
elvarázsolta a közönséget.

A szellemi táplálék mellett hangsú-
lyosan kell szólnunk a este hangulatfo-
kozó „materiális” tényezőiről is. A belé-
pő pálinkaporció, a felszolgált pogácsa,
fehér- és vörösbor jótékonyan befolyá-
solták a hangulatot a kultúrműsort
követő vacsorához. Az alkotók megér-
demlik, hogy e főétek jeles  összetevőit
megörökítsük az utókornak. Ízletesre
sikeredett, kiadós porció sült tarja, sült
csirkecomb, petrezselymes burgonya,

kovászos uborka űzte el a jelenlévők
éhét. Követte mindezt ráadásként a
meglepetés, a desszertként felszolgált
csodálatos Fekete-erdő torta, mely
Orosz Béla képviselő úr ajándékaként
került az asztalra.

Szép hagyománya e rendezvénynek,
hogy a vacsora után polgármester úr
köszönti községünk jelenlévő legidősebb
lakóját, az idén Bözsi nénit, Földi Erzsé-
betet. Ezúton is kívánunk neki sok-sok
erőt, egészséget és boldogságot!

Levezetőként remek magyar nótákat és
slágereket hallgathattunk Kiss Bernát falu-
gondnokunk jóvoltából. Közben-közben
magunk is nótázgattunk kedvenc dalaink-
ból. Polgármester úr és Furi János falunk-
béli barátunk remek nótafának bizonyul-
tak.

Befejező gondolatként az elismerés és
köszönet hangján kell szólnunk a már
említetten kívül azokról, akik a legtöbbet
tették, hogy évről-évre csodálatos idősna-
pi rendezvény részvevői lehetünk.

Köszönjük Ágika – Kiss Ágnes – odaa-
dó, egész estén átívelő folyamatos szerve-
zőmunkáját, a felszolgáló hölgykoszorú –
név szerint Bárkányi Lászlóné, Hornyák
Imréné, Hornyák Róbertné, Kovalik
Jánosné és Szendi Jánosné – lelkes, hoz-
záértő és áldozatos tevékenységét. 

A leírtak is csak erősíthetik a jóleső
tudatot – jó érzés zámori szépkorúnak
lenni!

Köszönet mindezért!

Megkotlotta és lekörmölte:
Dobos Ferenc

nyolcadik évtizedének kezdő éveit
taposó

helybéli szépkorú

„Jó érzés zámori szépkorúnak lenni!”
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Immár negyedik alkalommal került sor a
nyári szünetben a 6–10 éves korosztály
számára meghirdetett nyári táboroztatás-
ra.  Az idei évben a nagy érdeklődésre
való tekintettel a tábor már kéthetes lett,
mely alatt számtalan élményben volt
részük a gyermekeknek.

Eljutottunk ismét az Elevenparkba, a Cso-
dák Palotájába, ellátogattunk az érdi Zenei
Könyvtárba, ahol igen színvonalas játékos-
tanulós foglalkozáson vettünk részt. Leendő
elsőseink szeme csillogott az izgalomtól,
ahogy a „könyvtáros nénit” hallgatták. 

Alkalmunk nyílt megismerni egy kiváló
tanár-lovasoktató szakembert, Molnár
Szecsőt, aki a Pipacshon nevű lovasisko-
lájában a lovaglás mellett számos hasz-
nos és érdekes tudnivalóval ismertetett
meg bennünket.

A hagyományokhoz híven idén is ren-
geteget kézművesedtünk, az elkészített
remekműveket boldogan vitték haza kis
táborozóink.

A számháború és a sportfoglalkozások,
mint például a kerékpár, jóga és a tánc, meg-
mozgattak kicsiket, nagyobbakat egyaránt.

Nagy örömünkre nemcsak mi, pedagó-
gusok, hanem az a közel 75 gyerek is,
akik velünk táboroztak, remekül érezték
magukat. Jó alkalom volt ez arra, hogy az
óvodások, leendő elsős kisdiákok ízelítőt
kapjanak az iskolából, megismerjék társa-
ikat, tanítóikat. Ugyanakkor a már isko-
lánkból elbúcsúzott tanulók egy rövid
időre ismét zámori diákok lehettek.

Köszönettel tartozunk Jutka néninek és
Klári néninek, az iskola technikai dolgozói-
nak, akik fáradhatatlan munkája nagyban
segítette a tábor akadálymentes lebonyolítá-
sát. Rózsavölgyi Józsefnek, aki már negyedik
éve segít bennünket a kerékpáros napok
során. Utoljára, de nem utolsósorban köszö-
nettel tartozunk még a szülőknek, akik lehe-
tővé tették gyermekeiknek, hogy részt vegye-
nek a nyári táborban.

Roóz Andrea
tanító, táborszervező

Nyári tábor a zámori iskolában
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Nyár derekán, a harsogó zöld természet
látványával karöltve, Biatorbágyon
keresztül, az erdőn át vezetek a puszta-
zámori temető felé. Immáron sokadszor
néhai férjem, lányaim korán elhunyt
édesapja és szülei családi nyughelyé-
hez.

A kora délutáni napsütésben határozott
körvonalakkal rajzolódnak ki a falu utol-
só házai. A kukoricával beültetett föld
felől a templomhoz és a mellé épült
haranglábhoz kanyarodok. Körülötte a
helyben temetkezők rendben tartott sírjai
csendesednek.

Szeretem ezt az utat. A kocsim magától
is odatalálna az ismerős, ezerszer megjárt
földön. Igaz, korábban nem a temető felé
vettem az irányt, hanem a faluban anyó-
somék otthona felé, másik autóval, döcö-
gősebb úton. De sokkal boldogabban, a
közös családi látogatások vidámságával,
tyúkhúsleves illatával, a nagymama meg-
lepetés süteményével, a házőrző megis-
merő csaholásával, többekkel az élők
sorából…

Ennek a temetőnek, magam sem tudom
miért, megfoghatatlan nyugalma van.

Talán az ősi kápolna helyének jó kivá-
lasztása miatt Zámor dombján, lábánál a
patakkal. Középen a ’90-es években fel-
újított barokk kápolna – a jelenlegi katoli-
kus plébániatemplom – és a több száz éve
kidőlt sírkövekből nemrégiben összeren-
dezett sírkőpark.

A temetőkerti régi fejfák elgondolkoz-
tatnak. A kopott, néhol mohás, puritán

kövek krónikásai a régmúlt idők törté-
néseinek, szenvedéseinek. Feltűnik a
sok gyermeknév. Némelyiken a felirat
girbegurba írással. Nem is értem, talán
szláv nyelven „nyugodj békében”-t
jelent. 

Egy másikon tölgyfaforma rajzot
látok. A tölgynek a zámori címerben
jelentése van.  Hármas termése (a mak-
kok) a magyar, német és szlovák letelepü-
lőket jelképezi, akik az 1800-as évek
vége felé a falut újranépesítették… 

A Zámor patak két oldalán meghúzó-
dó kis falu a török pusztítás ideje alatt
teljesen elnéptelenedett. Hírmondónak
két család maradt, és velük a dombon
épült, XIII. századi remetekápolna rom-
jai.

Az 1700-as években az Árpád-kori
királyi, lakatlan birtokot a földbirtokosok
zselléreknek osztották fel. Kaptak házhe-
lyet, szőlőtermesztéshez földet. Innen
erednek a mai Pusztazámorról származók
családi nevei, többek között a Bedő,
Szente, Bielik, Futó családoké is.

A telepítéssel egy időben a remeteká-
polnát újjáépítették, celláival és a
harangházával együtt. Majd évekig egy
ferences rendi szerzetes kiváltságos lakó-
helye lett.

Az emlékhelyen megakad a tekintetem
egy három névvel jelzett sírkövön, a
pusztító kolerajárvány évéből. Vajon
melyik szegény család három kislánya
lehetett Ilona, Annuska és Rozika…

1872
A vályogból tapasztott, zsúpfedeles ház
kicsi ablakán alig szűrődik be világosság.
A hűvös idő miatt a tűzhely közelébe
húzódnak mindannyian. A három testvér
egymás mellett, törekes szalmazsákokon,
az agyagpadlón, durva pokrócba bugyo-
lálva fekszik.

Az asztalon az előző nap odakészített
főtt krumpli érintetlen maradt. Pálinkába
áztatott fokhagyma szagával van tele a
ház. Hiszik, hogy megvédi őket és a fel-
nőtteket a halálos betegségtől.

A kór két nap alatt gyorsan gyengítette
le a kislányok szervezetét. Sem étel, sem
ital nem marad meg bennük. Már nem
tudnak lábra állni. A legkisebb, Rozika
még sírdogál, a másik kettő keze, lába
időnként megrándul. Édesanyjuk hétrét
görnyedve tartja az edényt a szájukhoz. A
legkisebbet a mindenes bábaasszony pró-
bálja a kútról hozott vízből itatni, mente-
ni, de már késő. A kicsi forró homlokára
borogatást tesznek, attól elcsitul.

Édesanyjuk megtört szívvel fohászko-
dik, imádkozik, egészen a gyerekek utol-
só leheletéig…

Vajon ő élt még egy ideig?
A kolerajárvány idején a temetőben a

megásott sírok sokszor betemetetlenül
várták a család következő tagját.

A  temetőkertben a kőtáblán csupán ez
a felirat áll: Ilona élt 7 évet, Annuska 3
évet, Rozika 2 évet.

És amit hozzáképzeltem, 1872-ben. 

Rodé (Szente) Klára
Fotó: Szente Melinda

Temetőkerti fejfák mesélik…
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Elkészült a Kelenföld–Székesfehérvár vas-
úti vonalszakasz felújításának második
üteme. A korszerűsítési munkálatok kivi-
telezésének nettó összege 30,9 milliárd
forint.

A 26 kilométeres Kelenföld–Tárnok vas-
úti vonalszakasz rekonstrukciója során
átépítették a kelenföldi, tárnoki és nagyté-
tényi állomásokat, az albertfalvai, budafo-
ki, Érd alsói és tétényligeti megállóhelye-
ket. Nagytétény állomás utasforgalmi sze-
repét a Kastélypark nevű új megállóhely
veszi át. A szakaszon a meglevő vasúti
pálya átépítése mellett új, második
vágányt alakítottak ki. Kelenföldön köz-
vetlen aluljárós összeköttetés jött létre a
peronokról a leendő 4-es metróhoz. Még

idén üzembe helyezik a jegykiadó auto-
matákat, a térfigyelő rendszereket, az
interaktív információs oszlopokat is.

Az új pályaszerkezetnek köszönhetően
a vonatok az eddig óránként 40-60 kilo-
méter sebességkorlátozással terhelt vona-
lon 120–160 kilométeres sebességgel
közlekedhetnek majd a 15,4 milliárd
forintos biztosítóberendezési munkálatok
év végi befejezése után. A két szakaszban
elvégzett felújítás eredményeképpen a
gyors és IC vonatok 39 perc, a zónázó
vonatok pedig az évekkel ezelőtti 1 óra
19 perc helyett 53 perc alatt teszik meg a
Kelenföld–Székesfehérvár távolságot
2013 decemberétől. A menetidő 2016-tól
tovább rövidülhet.

Völner Pál, a fejlesztési tárca államtitkára
kifejtette: a Kelenföld–Székesfehérvár vasút-
vonal rekonstrukciója a jelenlegi uniós költ-
ségvetési időszak legfontosabb közlekedés-
fejlesztési beruházása Magyarországon. Az
utazási idők lerövidülésével, a szolgáltatási
szint növekedésével a vasút versenyképes
alternatívája lehet a környezetet jobban ter-
helő közlekedési módoknak.

A közel 70 kilométer teljes Kelenföld
–Székesfehérvár vonalszakasz korszerűsíté-
se javítja az elővárosi és régiók közti köz-
lekedés feltételeit, gyorsítja a Velencei-tó és
a Balaton térségének elérhetőségét. A Tár-
nok és Székesfehérvár között nettó 54,8
milliárd forint értékben felújított pályarészt
tavaly decemberben adták át.

Elkészült beruházás

Légi parlagfű-felderítés
Az elmúlt évek hatósági intézkedései következtében az idén
csökkent az ország parlagfű-fertőzöttsége. Sikerült elérni, hogy
egyre több földtulajdonos, illetve földhasználó irtsa, kaszálja a
földjén felbukkanó gyomnövényt. Az eredményes felderítés-
ben nagy segítséget jelent a július 1-jével indult „Parlagfű Beje-
lentő Rendszer”. 

Bár még tart a parlagfűszezon, az eddigi adatok azt mutatják,
sokkal kevesebb fertőzött terület van az országban, mint koráb-
ban – fogalmazott Szalkai Gábor főosztályvezető-helyettes a légi
parlagfű-felderítést bemutató sajtótájékoztató alkalmával. Mint
mondta, érzékelhetően javul az állampolgárok hozzáállása
ehhez a kérdéshez, egyre komolyabban veszik a hatósági felhí-
vást, a parlagfű okozta megbetegedésekkel kapcsolatos tájékoz-
tatást és időben gondoskodnak földjeik parlagfű-mentesítéséről.

A főosztályvezető-helyettes országos statisztikája szerint a
földhivatalok szakemberei eddig több mint 2,5 millió hektár

mezőgazdasági területet ellenőriztek, és 3774 hektár terület
bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek. A Megyei Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóságok folyamatosan rendelik el a közérdekű
védekezéseket és kézbesítik a bírságoló határozatokat az érin-
tett ügyfeleknek. Eddig 18 millió forint bírságot szabtak ki. 

2011-ben a hatóságok új módszert, a helikopteres felderítést
is bevezették a parlagfű-fertőzöttség csökkentése érdekében –
mondta el Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott. Az
eredmény nem maradt el: míg 2011-ben Pest megyében 127
ezer hektáron 1300 hektár fertőzött területet találtak, addig
2012-ben a felderített 450 ezer hektárból csupán 689 hektár
bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek. Mindez köszönhető a ható-
ságok felderítő munkájának, a légi felderítés eredményességé-
nek és az állampolgárok jogkövető magatartásának. 

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája 

Interneten is pótolható az útlevél  Hosszú hétvégék 2014-ben

Az útlevél pótlásával bővült az interneten intézhető ügykörök
száma, és 2014 végéig további informatikai fejlesztéseket való-
sít meg a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (KEKKH).

Vetési Iván, a hivatal elnöke sajtótájékoztatón ismertette, hogy
az erkölcsi bizonyítvánnyal, a gépjárművekkel és egyes szemé-
lyi okmányok pótlásával kapcsolatos ügyek mellett már az elve-
szett, ellopott vagy megsemmisült útlevek pótlását is lehet az
interneten keresztül intézni.

Az úgynevezett webes ügysegéden keresztül (www.kek -
kh.gov.hu/hu/webes_ugyseged) a 2013. január 1. után kiállított
útlevél pótlását lehet kérni. Az okmányt változatlan adattarta-
lommal, húsz napon belül, a személyes ügyintézésével azonos
díjért állítják ki.

Jövőre több ünnepnap úgy esik, hogy a karácsonyi hosszabb
szünetet is beleszámítva öt hosszú hétvége lesz, az ünnepek
körüli szabadnapokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően szom-
baton kell ledolgozni. 

A nemzetgazdasági miniszternek a 2014. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendről szóló rendelete a Magyar Közlöny-
ben jelent meg.

A rendelet szerint május 2., október 24. (mindkettő pénteki
nap) és december 24. szerda lesz pihenőnap. Ez egészül ki a
húsvét- és a pünkösdhétfővel (április 21., illetve június 9.), így
összesen öt hosszú hétvégével tervezhetnek 2014-ben a mun-
kavállalók.

A pihenőnapokat szombatonként – május 10-én, október 18-
án és december 13-án – kell majd ledolgozni.



2013/513 / ZÁMORI HÍREK

Új jelzések a boltokban  

Szeptembertől lépett életbe a magyarter-
mék-rendelet új szakasza, véget ért a
türelmi időszak. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy végleg egységesítették a
megjelöléseket, ezentúl három új logóval
találkozhatnak a vásárlók a termékeken.
A magyar áruk jelölésére szolgáló rend-
szerhez önkéntesen csatlakozhatnak a
gyártók, termelők.

A ma gyarter mék-ren de let ben meg ha tá ro -
zott 3 meg ne ve zés – ma gyar ter mék, hazai
ter mék, hazai fel dol go zá sú ter mék – va la -
me lyi ké nek fel tün te té sé vel a fo gyasz tó in -
for má ci ót kap hat a ter mék össze te vő i nek
ere de té re, vagy is hogy azok ki zá ró lag vagy
rész ben szár maz nak Ma gyar or szág ról, vagy
csak a fel dol go zás tör tént Ma gyar or szá gon.

A ma gyar ter mék mi nő sí tést vagy bár -
mely más, az élel mi szer ma gyar szár ma -
zá sát tar tal ma zó ál lí tást ki zá ró lag akkor
tün tet he ti fel az élel mi szer-vál lal ko zó az
árun, ha az meg fe lel a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok nak.

Más szabályozás vonatkozik az élel-
miszerekre és a nem élelmiszer termé-
kekre. Az élelmiszerek esetében a
Vidékfejlesztési Minisztérium 2012.
szeptember 1-jén hatályba lépett rende-
lete értelmé ben három védjegy-kategóri-
át vezettek be:

– magyar termék: „magyar alapanyag-
ból, Magyarországon készült”;

– hazai termék: „ha összetevőinek leg-
alább 50 százaléka magyar és a fel-

dolgozás minden egyes lépése Ma -
gyar országon történt”;

– hazai feldolgozású termék: „a
Magyarországon feldolgozott, de
többségében import eredetű összete-
vőket tartalmazó termék”.
A rendszerhez önkéntesen csatlakoz-

hatnak a gyártók, termelők, viszont számí-
taniuk kell arra, hogy a hatóságok (a
NÉBIH, a Fogyasztóvédelmi Hatóság és a
GVH) ellenőrei folyamatosan vizsgálják a
megjelölés hitelességét, és bírságolnak, ha
az nem felel meg a valóságnak. A gyártók-
nak azért érheti meg csatlakozni, mert – a
kutatások szerint – a fogyasztó a terméken
található jelölések alapján tájékozódik,
például az áru származási helyéről.

Gyümölcsfaültetvény Budakeszin
A természeti értékek megőrzését fontos-
nak tartó Pilisi Parkerdő Zrt.-nek köszön-
hetően megnyílt a Budakeszi Tündérkert
új, a Zsámbéki-medence régi gyümölcs-
fajtáit bemutató része. A Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM) ezt a célt, a természe-
ti értékek megőrzését a hazai őshonos
gyümölcs tájfajták szaporításáról és for-
galmazásáról szóló rendelettel segíti –
mondta V. Németh Zsolt vidékfejleszté-
sért felelős államtitkár a megnyitón.

Az államtitkár úgy fogalmazott: a hazai
tájfajták megmentése, megőrzése olyan
ügy, amit szívesen támogat az ország, a

VM is támogatást ad erre a célra az Euró-
pai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból, a növényi génmegőrzésre szánt
forrásokból. A tárca olyan jogszabályt
hozott, hogy a tájfajták szaporítását, for-
galmazását egyszerűsített és illetékmen-
tes eljárással lehessen elvégezni – fűzte
hozzá.

V. Németh Zsolt hozzátette: ezeknek a
fajtáknak a megőrzése nemcsak a bioló-
giai sokszínűség fennmaradását szolgálja,
de hozzájuk kapcsolódva fennmaradhat-
nak a hagyományok, „a megőrzött régi
receptek”. 

Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő
szóvivője elmondta: a cég a környékbeli
gazdák felajánlásai alapján másfél hektá-
ros ültetvényt alapított a Zsámbéki-
medence régi, hagyományos gyümölcs-
fajtáinak megmentésére.

A programra 2013 januárjában meghív-
ták a környékbeli lakosokat, gazdákat, akik
oltóvesszőt küldtek a környékükön találha-
tó gyümölcsfákról. Számukra a Pilisi Parker-
dő Zrt. a megeredt oltványokból átad egy-
egy példányt, hogy az egyes fajtákat a fák
eredeti származási helyén is elültethessék.

(MTI)

Rakonczay ismét hajóba száll

Túlélve a tavalyi kenus borulást újra nekivág az
Atlanti-óceánnak Rakonczay Gábor – adta hírül a
Bors.

A pusztazámori gyökerekkel rendelkező evezős
ötezer kilométert tesz majd meg a nyílt vízen. „Egy
Atlanti-óceánt átszelő evezősversenyre készülök,
2015-ben negyven indulóval mérem össze a tudá -
somat” – mondta. Külön hajó kíséri majd, így szin-
te esélytelen, hogy megismétlődjön a tavalyi
dráma, amikor kenujával felborult és negyvennégy
napon át semmit sem lehetett tudni róla, míg végül
partot ért Antiguában.

„A Kanári-szigetektől a Karib-szigetekig tart az
embert próbáló küzdelem, amihez vitorlázással tar-
tom magam formában” – mondta Rakonczay, aki
azt is hozzátette: az elmúlt időszak lenullázta, de
sikerült talpra állnia.
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Előzzük meg a kéménytüzekkel 
kapcsolatos káreseményeket!

Megkezdődött a fűtési szezon, és
ezzel egy időben sajnálatos módon
megjelentek a kéménytüzes, füst-
mérgezéses esetek, naponta riasztják
a tűzoltókat robbanások és szén-
monoxid-mérgezések miatt. A gyak-
ran tragikus kimenetelű események
többsége kellő odafigyeléssel és fel-
készüléssel megelőzhető lenne.

Pest megye kéménytűzzel kapcsolatos káre-
semények szempontjából Szabolcs-Szat-
már, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét köve-
tően a harmadik helyen áll. Az igazgatóság
idén negyvenhat kéménytűzzel kapcsolatos
eseményt regisztrált, legtöbbször – huszon-
egy alkalommal – az érdi katasztrófavéde-
lem hivatásos tűzoltóit riasztották, legkeve-
sebbszer – öt esetben – a gödöllői tűzoltó
egységeknek kellett vonulniuk. A ceglédi
kirendeltség működési területén hétszer, a
monorién kilencszer, a vácién tizenhárom-
szor volt szükség tűzoltói beavatkozásra
kéménytűz miatt. Szén-monoxid-mérgezés-
hez ez idáig huszonöt alkalommal riasztot-
ták a Pest megyei katasztrófavédelem tűzol-
tó egységeit.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször
a tüzelő-, fűtő- és egyéb berendezések
(páraelszívó, kandalló) helytelen haszná-
latára, a karbantartás és ellenőrzés hiá-

nyára vagy a helyiségek nem megfelelő
szellőztetésére vezethető vissza. Éppen
ezért különös jelentősége van a kémé-
nyek rendszeres ellenőrzésének. A nehe-
zen észlelhető színtelen és szagtalan
szén-monoxid ugyanis jellemzően a
tüzelőberendezésen vagy a nem megfele-
lően működő kéményből áramlik vissza a
helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz
a lakótérbe nem kellően tömített kályhá-
ból, kandallóból, füstcsőből, kazánból
vagy az elszennyeződött fürdőszobai
„átfolyós” vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan
műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést
használjunk, ezt szakembernek kell beüze-
melnie és javítania. A kémény állapotát
előírt időszakonként – gázüzemű berende-
zés esetén évente, szilárd- és olajtüzelésű
berendezés esetén félévente – ellenőriztes-
sük. A gázkészüléket (kazán, bojler, kon-

vektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasz-
nos lehet a szén-monoxid-érzékelő készü-
lék használata, egy megfelelő eszköz életet
menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a
rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot! 

Tanácsos kikérni szakember vélemé-
nyét szag- és páraelszívó vásárlása, kan-
dalló és minimális légáteresztő képességű
nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség
szerint használjunk a lakószobában lég-
bevezetőt, a vizes helyiségekben (WC,
fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így
biztosítható garantáltan a megfelelő
mennyiségű és minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű
kazánnal felszerelt ingatlanban a kémé-
nyek ellenőrzése mellett érdemes átvizsgál-
tatni magát a berendezést is (vízkőlerakó-
dás, biztonsági szelep működőképessége,
csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés
esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mind-
ezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag táro-
lására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot
a tüzelő-, fűtőberendezés és az éghető
anyag között. A kazán közelében felhal-
mozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztró-
favédelem műveletirányítási központját a
105-ös segélyhívó számon!

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Több mint ötszáz kilométert kell 
vezetni a jogosítvány megszerzéséért  

Az eddigi 30 óra kötelező gyakorlat mellett a jövőben 580
kilométert is le kell vezetni a B-kategóriás jogosítvány meg-
szerzéséhez – közölte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH).

A hatóság közleményében hangsúlyozta: a vezetési tapasz-
talat és az alapvető technikák jobb elsajátítása érdekében kez-
deményezték a változtatásokat.

Az egyik legfontosabb módosítás, hogy a gyakorlati vizsgá-
ra jelentkezőknek ezentúl kötelező, kilométerben meghatáro-
zott menettávolságokat is teljesíteniük kell az előírt óraszámok
mellett. Ez a B-kategóriás, vagyis a normál személygépkocsik
vezetésére jogosító igazolvány esetében 580 kilométer megté-
telét jelenti a vizsga előtt. Az NKH szerint a változtatás meg-
szüntetheti azt a hibás gyakorlatot, amellyel a tanulók „szinte
álló autóban” tanulnak vezetni.

Újdonság továbbá, hogy a tanulóknak a közúti közlekedés
szabályairól szóló elméleti vizsga első előadásának napjától
számított egy éven belül le kell vizsgázniuk. A határidőt elmu-

lasztóknak újra kell kezdeniük a tanfolyamot. Ezt a szabályt az
október 1-je után induló tanfolyamokra kell alkalmazni.

A motoros jogosítványra jelentkezőket érinti, hogy az elmé-
leti tanfolyam és vizsga alól is mentesülnek azok, akik két éven
belül jelentkeznek az újabb motoros kategóriára. A két éven túl
jelentkezőknek sem kell a teljes tanfolyamot elvégezniük,
nekik – kategóriától függően – meghatározott óraszámú okta-
tásban kell részt venniük.

Egyszerűsödtek a képzésre beiratkozás feltételei, nem lesz
szükséges az orvosi alkalmasság, illetőleg az alapfokú iskolai
végzettség igazolása a képzésre történő felvételkor. Ezekről a
tanulónak elegendő lesz nyilatkoznia, de a tanulót tájékoztat-
ni kell a vizsga későbbi feltételeiről. Az elméleti vizsgáztatást
érinti még, hogy a hallássérültek is tehetnek szóbeli vizsgát,
amelyen a közlekedési hatóság által kirendelt jelnyelvi tolmács
működik közre.

MTI
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Szeptember 14-én, szombaton reggel még
komor felhők és szél borzolta a hagyomá-
nyos szüreti felvonulásra és mulatságra
készülők és a szervezők idegeit, de az
ebéd utáni ünnepélyes megnyitóra már
megnyugodhattak a kedélyek.  Az iskolá-
sok és a csőszök műsorát követően kezdő-
dött a felvonulás, amelynek különlegessé-
gét a kisvonatok adták; az idén elmaradtak
a lovasok, a lovas fogatok, helyüket két kis-
vonat pótolta a menetben. 

Nemcsak helybeliek, hanem a környék-
beli településekről is csatlakoztak az egész
falut végigjáró jókedvű felvonuláshoz. A
szüret bírója és neje szerepét Furi  János  és
Furi Lenke töltötte be.

A kisbíró, Hurja Ricsike mulatozásra
buzdító szavainak lett is foganatja a kisvo-
naton helyet foglaló, vidám dalokat éneklő
társaság körében, akik közt ott volt Pátro-
vics Benedek polgármester is. 

A falu több pontján is megállt a menet, s
dallal, tánccal érdemelte ki a szíveslátást.
Amíg a mulatozók borozgattak s a borkor-
csolyaként szolgáló süteményeket fogyasz-
tották, addig a csőszök és az iskolások szó-
rakoztatták a közönséget. Egy kis pihenőt
követően, este utcabálra várták a mulatság-
ban részt vevőket, de sajnos az időjárás, a
hideg és az eső megakadályozta az utcán
tartandó bált, így be kellett vonulniuk a
mulatozóknak az iskolába, ám a táncolókat
ez nem zavarta. Nagyon jó hangulatú bállal
fejeződött be az idei szüreti mulatság.

Köszönet minden kedves vendéglátó-
nak, aki fáradságot nem ismerve készítet-
te a finomabbnál finomabb süteménye-
ket, pogácsákat, és várta a felvonulókat.
Továbbá köszönet a gyerekeknek, a cső-
szöknek és a Naplemente Nyugdíjasklub
megjelent tagjainak, a kisbírónak, akik
műsorukkal, részvételükkel emelték a
program színvonalát.

A rendezvény költségeit a Pusztazámor
Községért Közalapítvány fedezte. 

Kiss Ágnes szervező

Fürtöske
Szerencsére nem egykének születtem,
mert nem szeretem a magányt. Ahogy
körülnézek, számtalan testvérem, szo-
rosan alattam, mellettem, fölöttem
punnyad a forró napsütésben.

Eladósorban, odaadással, csöndben
várnak… Én különösen kíváncsian,
középen szorongok, jó begyesen, hal-
vány rózsaszínnel kicsattanó orcámon.
Nyomulok, hogy minél előbb észreve-
gyenek a gyümölcsre szomjazó tekinte-
tek. Remélem, hogy nem ejtenek sebet
az éhes madarak a húsomon.

A gyümölcsimádó ínyencek bizto-
san nem hagynak parlagon bennünket.
Harsány, sötétvörös szomszédaink
ellenére, bennünket, az érett zöldeket
akarják.

Nem a bőrünk színe számít, hanem
a puha, édes, magtalan húsunk, rop-
panós burokban. Megérne egy próbát
valamelyikünkkel a nassolás oltárán.
Végül is erre születtünk. Így nincs más
dolgunk, jólesően lógunk, összeka-
paszkodva, a kinőtt levélsátor árnyé-
kában. Félő, ha tovább érünk, már
csak préselt, édes, pezsgő lé marad
belőlünk. 

A napsugár eltűnik, az álmodozás-
nak vége… Hirtelen mozdulattal
elvágják köldökzsinórunkat, és végleg
leszakadunk éltető tőkeanyánkról.

Rodé (Szente) Klára

Kerítésdrótok, kiegészítők közvetlenül a gyártótól.
Termelői áron kaphatók: drótfonatok, csibeháló,
vadháló, hegesztett rácsok, huzalok, feszítők,

beton-, fémoszlopok, nádszövetek, árnyékoló hálók. 
Kerítés építés, ingyenes kiszállítás, folyamatos akciók.
Érd, Gábor u. 11. 06-70/317-4671, www.erdikerites.hu

Fakivágást, gallyazást, fűnyírást, kaszálást, telektisztítást, 
kertépítést, kertészeti munkákat, öntözőrendszer 

telepítést, kerítés-, járdaépítést, térburkolást vállalok 
igényesen, precízen, referenciákkal. 

Gallyat, kaszálékot elszállítom.

ifj. Hancsovszki János: 06-70/317-4671



KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT A TÉL VISZONTAGSÁGAIRA

SPECIÁLIS 
TÉLI CSOMAG: 
6 990 FT

KEDVEZMÉNY EGYES 
EREDETI TARTOZÉKOKRA, 
AKKUMULÁTOROKRA 
ÉS SELÈNIA OLAJOKRA

KEDVEZMÉNY 
EREDETI 
ALKATRÉSZEKRE 

INGYENES 
TÉLI ÁTVIZSGÁLÁS

10 000FT

A feltüntetett ajánlatok érvényességérõl, részleteirõl és feltételeirõl érdeklõdjön márkaszervizünkben.

Autócentrum Szabó Kft.
2030 Érd, Kis-Duna u. 9. Tel.: +36 23/524-028
Web: www.autocentrumszabo.hu
E-mail: info@autocentrumszabo.hu

Látogasson el 2013. október 1. és november 30. között márkaszervizünkbe és válassza jármûvének a legjobbat téli
kínálatunkból. Gondoskodjon autójáról, használja ki ajánlatainkat! www.autocentrumszabo.hu




