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Tavaszi programok Zámoron
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Május 17., szombat, 10 óra.
Helyszín: Hősök tere (az Egészségház mögötti tér)

*

GYERMEKNAP
Gyermeknapi játékkavalkád. 

Koroda Kert, május 24., 14 óra.

*

HÁROM FALU KÉT KERÉKEN
Május 31., szombat.

Minden programunkra szeretettel várjuk a pusztazámori lakosokat!

Pusztazámor Községi Önkormányzat, valamint 
a Pusztazámor Községért Közalapítvány

szeretettel meghívja Önt, családját, barátait a június 28-án
tartandó hagyományos,

XV. Falunap  rendezvényeire!

Programelőzetes:
Versenyek: Bíró Csaba-emlékkupa (futballmérkőzés). (Nevezés Oláh Gábornál

június 20-ig.)
Sakkverseny (nevezés ifj. Csóli Ödönnél a helyszínen)
Asztalitenisz (nevezés Balogh Istvánnál a 06/70 2341-569-es telefonszámon
június 20-ig.)
Főzőverseny (nevezés Kiss Ágnesnél, vagy a 06/70 311-7530-es telefonszámon
június 20-ig)
Borverseny (bor leadása a park pincéjébe 8–10 óráig. Fajtánként 1ü.) 

Gyerekprogramok: óriáscsúszda, ugrálóvár, henna- és arcfestés, kézműveskedés.
Színpadi programok: Tompeti és barátai zenekar fellépése.

Szandi és Charlie  műsora. Utcabál, zenél a Rulett zenekar.
Tűzijáték.

Információ: Kiss Ágnes művelődésszervezőtől (06/70 311-7530)
Minden program ingyenes!
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A Zámori Kör hírei

Három falu két keréken!

A 2014. május 31-én (szombaton) meg-
rendezendő, immár 11. kerékpártúra
házigazdája Pusztazámor. Reméljük,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az évben is sokan vesznek részt a
hagyományos sporteseményen. Mivel a
vendéglátás községünk számára jelentős
kiadás, ezért kérjük, hogy aki teheti
anyagilag is támogassa a rendezvény
sikerét.

Az adományokat a rendezvényt szerve-
ző Zámori Kör Egyesület

10918001-00000027-635500002
számú számláján tudjuk fogadni.

Segítségüket előre is köszönjük és
bízunk abban, hogy az idei kerékpártúra
is, mint minden évben, most is mindhárom
falu résztvevői számára élményt nyújtó
kikapcsolódás lesz.

Zámori Kör

Kérjük, hogy adójának 1%-ával Egyesüle-
tünk 2015. évi közhasznú tevékenységeit
támogassa.

Adószámunk: 18685860-1-13
Zámori Kör Egyesület

A mi falunk – ahogy én látom

Az idei Falunap keretében a fenti össze-
foglaló cím alatt szeretnénk kiállítani a
fejlődő településünkről készített fotókat.
Ezért kérjük, hogy korosztálytól függetle-

nül bárki fényképezze le mindazt, ami
neki tetszik, és ami nem. A falu neveze-
tes építményein kívül lehet ez virágzó
gyümölcsfa vagy bokor, kerti virágok,
kedvenc háziállat, esetleg a baromfiud-
varon kapirgáló csirke, liba, pulyka,
hápogó kacsa vagy éppen nyuszi, hogy
csak néhány ötletet adjunk.

A fotókiállításra szánt fényképeket
papíralapon, minimum 15x20 cm méret-
ben kérjük 2014. június 20-ig a Zámori
Kör címére (Kmoskó M. utca 2.) eljuttatni.
Tájékozódni dr. Fekete Zsuzsánál a 347-
502 telefonszámon lehet.

Mindenki közreműködésére számít a: 
Zámori Kör

Meglepetésversenyző 
a hendikep-futáson

A negyedik hónap első szombatján ismét
megjelentek a handikep-futás eddigi
részt vevői. Köszönjük kitartásukat. Há -
rom-négy új jelentkező is csatlakozott a
futókhoz. Közülük meglepetést okozott
Pataki Zalán 2007-ben született kisfiú,
aki édesapjával indult, de az 1500 m-es
gyermektáv fordulónál nem „fordult visz-
sza”. Az 50-es rajtszámot viselő ifjú spor-
toló megcsinálta a 4,5 km felnőtt távot és
50 perces kiváló idővel  – a 49-es rajt-
számmal futó apukájával együtt – célba
ért.

Gratulálunk fiatal sporttársunk „felnőtt
eredményéhez”!

A szervezők:
Józsi bácsi és Éva néni

Életbe lépett 
a transzzsírsavrendelet

Február 18-ától hatályos az a rendelke-
zés, amely az élelmiszerekben található
transzzsírsav mennyiségére vonatkozik.

A rendelet értelmében február 18. után
tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni,
amely összes zsírtartalmának 100 gramm-
jában a transzzsírsavak mennyisége meg-
haladja a 2 grammot. A jogszabály tartal-
maz egy 12 hónapos türelmi időt azoknál
az előre csomagolt élelmiszereknél, ame-
lyeket a jogszabály életbe lépésekor már
legyártottak. Az Európai Unióban Ma -
gyarország a harmadik olyan ország, ahol
szabályozzák az élelmiszerek transzzsír-
savmennyiségét.

Martos Éva, az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
főigazgató-főorvosa korábban elmondta,

a csomagolt élelmiszereknél nem lehet
feltüntetni az adott termék transzzsírsav
tartalmát, azonban az OÉTI levédetett egy
logót, amelyet azon gyártók használhat-
nak, akik vállalják, hogy a rendeletben
foglaltakat betartják, és termékeiket bár-
mikor bevizsgálhatják.

A Magyar Közlönyben novemberben
megjelent rendelet szerint a jogszabály
azokra az olajokra, zsírokra, zsíremulzi-
ókra terjed ki, amelyeket önmagukban
vagy valamely élelmiszer összetevőjeként
szánnak a fogyasztónak. Az állati eredetű
zsírokban természetesen előforduló
transzzsírsavakra nem vonatkozik a sza-
bályozás.

MTI

Az április 6-ai országgyűlési választáson a 886 pusztazámori
választópolgárból 508 (57,34%) adta le a voksát. Tizenhatan
átjelentkezett állampolgárként szavaztak. Az 504 érvényes
szavazatból dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP) 221-et, dr.
Dorosz Dávid (MSZP–Együtt–DK–PM–MLP) 157-et, Pulai

Edina (jobbik) 90-et és Varga Illés Levente (LMP) 23-at, Lázár
Andrea (Zöldek) 4-et, Turczer György (JESZ) 3-at, Soczó Ildikó
Mária (SEM) 2-t, Halász Ajtony Zsombor (FKGP) 1-et kapott.

Forrás: valasztas.hu

Aradszki András Pusztazámor új országgyűlési képviselője
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Kivonat a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. január 23-i 

ülésén hozott határozatokból

1/2014.(I.23.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Magyar Államkincstár,
vagy más központi szerv kezdeményezé-
sére a Sóskúti Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratán minden olyan
változást átvezethessen, amely a törvényi
változásokból vagy a törzskönyvi nyilván-
tartások változásából következően szük-
séges lehet. 

2/2014.(I.23.) számú 
Képviselő-testületi határozat

Az Andreetti Károly Általános és Művé-
szeti Iskola és Könyvtár (törzskönyvi azo-
nosító szám: 650760) fenntartója jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező intézményi
társulás keretében a Pusztazámor Községi
Önkormányzat és Sóskút Község Önkor-
mányzat volt. 

Tekintettel erre, valamint arra, hogy a
köznevelési feladatokat 2013. január 1.
napjától az állam látja el, a Magyar
Államkincstárnál vezetett törzskönyvi
nyilvántartásból történő törlés céljából
a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete jelen határozat
melléklete szerint jóváhagyja az And-
reetti Károly Általános és Művészeti
Iskola és Könyvtár megszüntető okira-
tát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék
meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3/2014.(I.23.) számú 
Képviselő-testületi határozat

1./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

megkötött megállapodás módosításáról a
következők szerint rendelkezik:
A megállapodás II.1. pontjában az állás-
helyek és az álláshelyeket betöltő fők
száma 13-ra változik.   

2./ A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának
6.1. pontjában az engedélyezett létszám-
keret 13 főre módosul. 
Ugyanebben a pontban a munkakörök
megjelölése a következők szerint vál-
tozik:
Az igazgatási ügyintéző VI. megneve-
zés helyébe igazgatási és gazdálkodási
ügyintéző I. lép, és a felsorolás kiegé-
szül az igazgatási és gazdálkodási ügy-
intéző II. munkakörrel és ennek megfe-
lelően változik a hivatal felépítését
mutató szervezeti ábra is. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a

polgármestert a megállapodás módosítá-
sának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Önkormányzati rendeletek, határozatok
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Kivonat a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. január 28-i 

ülésén hozott határozatokból

4/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 68/2013.(VIII.27.)
sz. határozatát a következők szerint
módosítja:

A határozatban megjelölt ingatlanok
felsorolása kiegészül a 036/32 hrsz. alatti
ingatlannal.

A 68/2013.(VIII.27.) sz. határozat egyéb
rendelkezései változatlanok maradnak.

5/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 112/2013.(XII.10.) sz.
határozatát megerősítve a következő dön-
tést hozza:

Az önkormányzat átveszi, visszaveszi a
Pusztazámorért Közalapítványtól a tele-
pülésüzemeltetéssel kapcsolatos feladato-
kat és kötelezettségeket az alábbiak sze-
rint:
1./ Közmű előfizetések

a) ELMŰ
– a harangláb, a kereszt és a körülöt-
tük lévő parkok kivilágítása

b) ÉTV 
– az egészségház ivóvízellátása, a
harangláb, a kereszt és a körülöttük
lévő parkok öntözőrendszerének
vízfogyasztása

c) egészségház telefon-előfizetése

2./ Egyéb szerződések:
– Minden-S Bt. szerződései a Község-

háza takarítására és a parkok gondo-
zására

– Abies Kft. szerződése az öntözőrend-
szerek működtetésére, karbantartásá-
ra

– a községi honlap működtetésével
kapcsolatos szerződések (honlap üze-
meltetése,   szerkesztése)

– a Zámori Hírek szerkesztésével kap-
csolatos szerződések

– iskolaépület belépőszőnyegeinek
bérleti szerződése

– GRAPHAX Kft. nyomtató, fénymásoló
bérlése

– iskola, önkormányzat internet előfi-
zetéssel kapcsolatos szerződések 

3./ Erando Kft.-vel meglévő szerződés a tér-
figyelő kamerarendszer üzemeltetésére

Az 1-2. pontban megjelölt feladatokat,
szerződéseket úgy kell átvenni, hogy
lehetőség szerint a 2014. január 1. tel-
jesített szolgáltatás ellenértékét már az
önkormányzatnak számlázzák ki. Ha
ez nehézségbe ütközik, akkor pedig a
legelső lehetséges időponttól legyen az
önkormányzat a fizető. Az átvett szer-
ződéseket, szolgáltatásokat meg kell
vizsgálni és szükség esetén kezdemé-
nyezni kell azok módosítást. 

A 3. pontban meghatározott feladat
átadás-átvételével kapcsolatban azon-
nal meg kell kezdeni az egyeztetést a
kamerarendszer üzemeltetőjével. A
kamerarendszer jövőbeni sorsát érintő
kérdésektől függetlenül, a szolgáltatási
szerződés átvételére a lehetséges legha-
marabb sort kell keríteni, de ezzel pár-
huzamosan felül kell vizsgálni a szer-
ződést. Ennek eredményéről és az eset-
leg szükségessé váló intézkedésekről
ülésre előterjesztést kell benyújtani a
képviselő-testület felé. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

6/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Pusztazámori Napkö-
ziotthonos Óvoda alapító okiratán min-
den olyan változást vezessen át, amely a
jogszabályok módosításából következik,
továbbá azokat a módosításokat, amelyet
a Magyar Államkincstár, vagy más köz-
ponti államigazgatási szerv a törvénymó-
dosításokkal összefüggésben igényel.   

7/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy köz-
igazgatási területén a Pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvoda beiratkozási idő-
pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:

2014. április 9-től  2014. április 10-ig
naponta: 8–16 óráig.

Helye: Pusztazámor, Napköziotthonos
Óvoda, Petőfi Sándor u. 27.

A közzétételről az intézményvezető a
helyben szokásos módon gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

8/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nap-
köziotthonos Óvoda éves nyitva tartásá-
nak rendjét – zárva tartását – az alábbiak
szerint határozza meg:

Nyári időszakban zárva tart: 2014. júli-
us 14-től 2014. augusztus 10-ig.

A Képviselő-testület megbízza az intéz-
ményvezetőt, hogy a kihirdetésről és a
végrehajtásról intézkedjék.

Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

9/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi I.
féléves munkatervét.

10/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi
művelődési és könyvtári tevékenységről
szóló beszámolót. 

11/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja a község 2014. évi programjait.

12/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. évi keretnek
megfelelően a 2014. évben is biztosítja a
forrást a cafeteriához az önkormányzat
valamennyi dolgozója részére.

13/2014.(I.28.) számú 
Képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy addig,
amíg az újabb közfoglalkoztatás szerve-
zésének lehetősége megnyílik, két fő fog-
lalkoztatását engedélyezi a gondnokság
keretén belül. 

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester
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Kivonat a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. február 11-i 

ülésén hozott határozatokból

14/2014.(II.11.) számú 
Képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő Testülete az Esély Szociális Tár-
sulás és különösen a társulás fenntartásá-
ban lévő Szociális és Gyermekjóléti Köz-
pont működésének biztosítása érdekében
felhatalmazza a polgármestert a követke-
zőkre:

A társulás, valamint az önkormányzat
2014. évi költségvetésének elfogadásáig a
2013. évben a 2013. június 30-i hatállyal
megszűnt Budaörs Kistérség Többcélú
Társulása, valamint a működését 2013.
július 1-vel kezdő Esély Szociális Társu-
lás, valamint az általuk fenntartott intéz-
mények finanszírozására a 2013. évben
jóváhagyott költségvetési keretek között
vállalhat kötelezettségeket és teljesíthet
kifizetéseket. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

15/2014.(II.11.) számú 
Képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő Testülete a Pusztazámor és Sós-
kút települések közös hivatala elektroni-
kus helyi közigazgatási infrastruktúrájá-
nak fejlesztése érdekében beadott „Sóskút
és Pusztazámor Község Önkormányzata
elektronikus helyi közigazgatási infrast-
ruktúrájának fejlesztése” című KMOP-
4.7.1-13-2013-0002 azonosító számú
pályázatával kapcsolatosan a
99/2013.(XI.21.) sz. határozatát a követ-
kezők szerint módosítja:

1. Gazdálkodás
2. Ingatlanvagyon kataszter
3. Önkormányzati adó
4. Iratkezelés
5. Ipar- és kereskedelem
6. Település Portál,

melyek közül Sóskút és Pusztazámor
közös önkormányzati hivatala várható-
an a kiemelt 5 szakrendszert kívánja
kiépíteni és igénybe venni.

A határozat egyéb rendelkezési válto-
zatlanok maradnak. 

16/2014.(II.11.) számú 
Képviselő-testületi határozat:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő Testülete 500 000 Ft támoga-
tást nyújt a Sóskúti Fúvószenei Egyesü-
letnek a fennállásuk 20. évfordulója
alkalmából megtartandó fesztiváljuk
költségeihez. Egyúttal felkéri a zene-
kart, hogy egyeztetett időpontban tart-
son fúvószenei koncertet Pusztazámo-
ron is. 

17/2014.(II.11.) számú 
Képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
benyújtja a pályázatot a 2014. évi lakos-
sági víz- és csatorna szolgáltatás-támoga-
tás igénylésére. Felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megté-
telére.

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. február 25-i 

ülésén hozott határozatokból

18/2014.(II.25.) számú 
Képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete jelen határozat mel-
léklete szerint jóváhagyja a Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költ-
ségvetését. 

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
(KÖH) 2014. évi költségvetése

ezer forintban
BEVÉTELEK
Egyéb működési bevétel 

(a Pusztazámor 
Községi Önkormányzattól) 9 401

Intézményi finanszírozás
Intézményi finanszírozás (Sóskút 

Község Önkormányzattól) 61 153
Költségvetési maradvány 

igénybevétele 3 561
Sóskúti KÖH bevételei összesen: 74 115

KIADÁSOK
Személyi jellegű kiadások 45 788  
Munkaadókat terhelő járulékok 12 071
Dologi kiadások 16 256
Sóskúti KÖH kiadásai összesen: 74 115  

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. március 4-i 

rendkívüli ülésén hozott 
határozatokból

27/2014.(II.26) számú 
Képviselő-testületi határozat:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
pályázatot nyújt be a 10/2014 (II.19.)
számú BM rendelet alapján az adósság-
konszolidációban nem részesülő önkor-
mányzatok fejlesztési támogatása iránt.
A pályázati cél a Kossuth Lajos utca dél-
keleti oldalának csapadékvíz-elvezetése
a lakott terület határától a Zámor patakig,
mint befogadóig. A projekt tervező által
kalkulált összege bruttó 49 128 000 Ft,
melyből a 20 millió forint feletti rész,
mint önrészt az Önkormányzat előző évi
költségvetési maradványa terhére bizto-
sítja. 

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A rendeleteket btűhíven közöljük – a szerk.

Hírek, információk községünkről a 
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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Az 1848/49-es polgári forradalom és
szabadságharc hőseinek tiszteletére
ünnepi megemlékezést tartottunk közsé-
günkben. Az ünnepség első részében a
meghallgattuk a Himnuszt, majd közsé-
günk polgármestere, Pátrovics Benedek
emlékezett a 166 évvel ezelőtt zajlott
eseményekre. Az iskola 4. osztályosai
ünnepi műsorukkal idézték fel a forra-
dalom hangulatát, a márciusi nagyszerű
napokat. Az ünnepség koszorúzással
zárult.  

Köszönjük a szereplő gyerekeknek és
felkészítő tanító nénijüknek, Patóné Hra-
dil Adriennek a szép, színvonalas
műsort.

K. Á.

Megemlékezés a forradalom 
és szabadságharcról 

Szécsi Margit: 
Március 15.
Zsír fogytán, bor apadtán
tengtek a jobbágyfalvak.
Füsttelen tűzhelyeken
főzték a forradalmat.
Nemzetiszín lobogó
röpült a szemek előtt,
behasadt fecskeszárnya
vívta a zöld levegőt.
Félelmes tavaszidő
láttatott seregeket...
Gyönyörű elgondolni
azt, ami nem lehetett.

Sarkady Sándor: 
Zeneszó zeng

Zeneszó zeng, menetelnek
Süt a napfény, fut a felleg.
Fel a zászló, fel az égre –
Magyarország örömére.
Szabadság dala szálljon,
Aki ember, ide álljon;
Jövel édes, szabad világ –
Gyönyörű légy Magyarország.
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A korábbi évekhez hasonlóan a
zámori iskola ebben a félévben is
számtalan versenyen vett részt, lehe-
tőséget adva és kapva arra, hogy
diákjaink kipróbálhassák és össze-
mérhessék tudásukat, ismereteiket
más iskolák tanulóival. A továbbiak-
ban a közelmúlt versenyeredményei-
nek rövid bemutatása következik.

A február 17-én, az érdi Bolyai János Álta-
lános Iskolában rendezett Zrínyi matema-
tikaversenyen a második osztályból Dusik
Lili, harmadikból Csuta Dorottya, Győrfi
Bernadett, Lázár Zsolt, Pechnyó Petra,
Szakács Máté, Szász Gergő, Varga-Etele
Mátyás, míg a negyedik osztályosok
közül Bézi Bendegúz, Deme Dániel,
Hurja Richárd, Lázár Gréta és Szász
Károly bizonyíthatta tudását.

A március 5-én, Sóskúton megrendezett
Angol szépkiejtési versenyen két negye-
dik osztályos tanuló, Nagy Patrik és Szász
Károly vett részt, utóbbi diákunk első
helyezést ért el.

A március 18-án, szintén Sóskúton tar-
tott Természettudományi csapatversenyen
iskolánkat Nagy-Kollár Vince, Drewitt
Bradley, Hortobágyi Norbert és Nagy Pat-
rik képviselte. Az őket kísérő Mészáros
Ildikó és Patóné Hradil Adrienn tanító
nénik segítségével Arany fokozatot értek
el.

Március 19-én magyar, matematika és

környezet tantárgyakat átfogó Komplex
tanulmányi versenyen az első osztályoso-
kat Győrfi Szabolcs, Horváth Péter, Kato-
na Ádám, Nagy-Kollár Vince, Pelczel-
Nagy Eszter, a második osztályosokat
Babar Zoé, Drewitt Bradley, Gróh Leven-
te, Horváth Mercédesz és Klucsik Bence,
a harmadikosokat Ágoston Erik, Csuta
Dorottya, Horváth Bence, Kalmár Bálint,
Lázár Zsolt, míg a negyedik osztályosokat
Bézi Bendegúz, Deme Dániel, Hurja
Richárd, Lázár Gréta és Szász Károly kép-
viselte. Eredményeink: Az első osztályo-
sok közül Katona Ádám az első, míg
Győrfi Szabolcs a harmadik helyet sze-
rezte meg. A másodikosok küzdelmében
Babar Zoé első helyen végzett. Harmadik
osztályban Csuta Dorottya első, Kalmár
Bálint második és Horváth Bence harma-
dik lett. 

A tavaszi szavalóversenyen, március
21-én, melyet immár második éve isko-
lánk nagy gonddal és évről-évre egyre
több tapasztalatot szerezve rendez meg,
Győrfi Szabolcs, Győrfi Bernadett,
Kovács Milán, Lázár Gréta, Nagy-Kollár
Vince vett részt. Mindannyian kedves,
tavaszi verssel készültek. Lázár Gréta
negyedik osztályos tanulónk különdíjat
szerzett.

A Teleki helyesírási versenyen, március
24-én Babar Zoé és Babar Napsugár mél-
tóképpen képviselte a zámori iskolát. A
Sóskúton rendezett távirányítós autóver-
senyen Nagy-Kollár Vince, Kállai Nim-
ród, Habó Levente, Kovács Milán, Sza-
kács Máté, Székely Csongor, Fodor Kitti,
Heffner Gergő, Szabó Kata, Szász Károly
indult el. A nem kevés figyelmet és ügyes-

séget igénylő versenyen Habó Levente a
harmadik osztályosok közül első, a
negyedikesek között Fodor Kitti első,
Szabó Kata és Szász Károly második, illet-
ve Heffner Gergő különdíjas lett.

A március 25-én, az érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskolában rendezett IQ
csapatversenyen Katona Ádám, Babar
Zoé, Lázár Zsolt, Deme Dániel vett részt.
A kilenc állomáson zajló, érdekes és játé-
kos feladatokat nagy buzgalommal és
hatalmas lelkesedéssel oldották meg
tanulóink.

Március 26-án a 3. osztályosok, míg
március 27-én a 2. osztályosok utaztak
Érdre, hogy részt vegyenek a területi kézi-
labda-bajnokságon. Minkét csapat lelke-
sen küzdött, nyertek és veszítettek is mér-
kőzést, végül különdíjjal tértek haza.

A Pátyi területi versmondó versenyen,
március 29-én Győrfi Szabolcs és Ofra
Inez Mirjam képviselte Pusztazámort.
Mindketten ügyesen, talpraesetten szere-
peltek, bátran helytálltak az igen erős
mezőnyben.

Az évnek még nincs vége, a zsúfolt
programokkal teli félév egy része még
hátravan. Reméljük, hogy tanulóink lelke-
sedése nem hanyatlik, továbbra is ilyen
példásan szerepelnek. Ezúton is gratulá-
lunk minden kisdiáknak, aki veszi a
fáradtságot és elindul ezeken a felnőtteket
is próbára tévő megmérettetéseken, vala-
mint külön gratulálunk a helyezést elért
tanulóinknak!

Roóz Andrea 
tanító

Versenyszemle
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A zámori iskola 3. osztályos 9–10 éves csapata (3 fiú és 3 lány)
elindult a Diákolimpia Tápiószecsőn rendezett mezei futóbaj-
nokság megyei döntőjén, ahol Pest megye iskolás korosztályai-
nak legjobbjai mérték össze erejüket. Ebben a korosztályban
közel 250 gyerek versenyzett. A csapat tagjai: Árvai Rebeka,
Csuta Dorottya, Szabó Debóra, Berki Gergő, Szakács Máté,
Varga-Etele Mátyás. A versenyen a 10–11 éves lányok között
Csuta Dorottya bajnok lett olyan időeredménnyel, amellyel a 13
éves korosztályt is megnyerte volna. Csodálatosan helytállt min-
denki, és látszik, hogy aki komolyan gondolja, és a jövőben edz,
hatalmas sikereket fog elérni. Ezúton köszönjük Csuta Albertnek
a versenyre való előkészületet és kíséretet.

Somlai Zsuzsanna 
tanító

Diákolimpián

Babar Zoltán:
Miattam
Csak a csend beszél, néma morajjal
gondolatunk kattog, némi hangzavar.
A meghitt szeretet megül arcomon,
simogat Ő a bálvány asszonyom.

Szép, mint a kertben a virág,
még a méhecske is óvatosan száll reá,
bimbós, hamvas teste pompázik,
csalogató illata édesen elcsábít.

Kiülök kertembe szépen, merengek,
ennek a napnak csak ez az értelme.
Meghitt édes szép álom, csak őt látom,
ne kérdezd miért, de sápadtan ingázom. 

Remegve írom le e pár sort, riadtan,
tán félek, hogy meddig lesz miattam.  
Csak a csend beszél, néma morajjal,
gondolatunk megszűnt, nincs már hangzavar.

(2013. március)

Zámori versfaragók munkáiból
Rodé Klára:
Másképpen
Ha újra kezdhetném
Hazugot büntetnék
Igazért kiállnék
Bánattól elbújnék
Mindig mosolyognék
Harsányan nevetnék
Gyengéden szeretnék
Anyámat ölelném
Apámat dicsérném
Gondot oldanék
Szívet gyógyítanék
Emléket őriznék
Világot cserkésznék
Sokat mesélnék
Az időtől nem félnék
Egyenesen járnék
Örökké szeretnék
Ha újra kezdhetném.

(2014)
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Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy kul-
turális élményt is nyújtson diákjainak. Ezért
ebben a tanévben igyekeztünk úgy szer-
vezni mindkét félév programjait, hogy egy-
egy színházlátogatásra is sor kerüljön.

Az első félévben az érdi Szepes Gyula
Művelődési Ház által rendezett „Csipike,
az óriás törpe” című előadást tekintettük
meg.

Csipike az erdőben él, az Óriásnagy
Bükkfa odújában lakik, és mindenki sze-
reti. Olyan kedves, szorgalmas törpét,
mint ő, nem látott még a világ. Így kezdő-
dik Fodor Sándor meséje az erdei manó-
ról, aki csak lassacskán érti meg, hogy
nem körülötte forog a világ.

Az előadás a saját, mindennapi életük-
ből is ismerős kérdésekkel szembesíti a
gyerekeket, mint például a barátság, a
megbocsátás, az összetartozás ereje. Csipi-
ke törpe, s ez a tény mindennapi küzdel-
met jelent számára, nehezen fogadja el
önmagát. Azt gondolja, hogy ő irányítja az
erdő életét. Abban a hitben él, azért kel fel
reggel a nap, azért dalolnak a madarak, a
méhek azért gyűjtik a mézet, mert ő, Csi-
pike erre felszólítja őket. Mígnem szóki-
mondó barátja, a béka szembesíti a való-
sággal… Törpénk összeomlik, s csalódott-
ságában elhatározza, hogy gonosz lesz.

Csipikében egyre csak nő, emelkedik a
gonoszság, minden barátjával összeve-
szik, parancsolgat nekik, fenyegeti őket.
Aztán elérkezik az a pont, amikor feléb-
red a lelkiismerete. 

Rádöbben, hogy milyen csúnyán visel-
kedett, s hogy a világban mindenkinek

meg kell találnia a helyét, feladatát, mert
csak úgy lehet boldog.

Egy egész nemzedék nevelkedett Csipi-
ke, Nyúl, Madár, Kukucsi és a többi erdő-
lakó tanulságos kalandjain a Rettenetes
Réz Úrral, a Góliátporral és más elké-
pesztő furcsaságokkal. A ’60-as években
írott mesekönyvekből 1984-ben színvo-
nalas bábfilm is készült, melyet mind a
mai napig nagy örömmel néznek a gye-
rekek.

A második félévben a százhalombattai
Barátság Kulturális Központ színes prog-
ramjaiból válogattunk. Látogatásunk tel-
jes költségét a Gyermekmosoly Alapít-
vány fedezi, melyet előre is köszönünk.

A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház
előadásában Fésűs Éva: „A kíváncsi
királykisasszony c.” mesejátékot tekint-
jük meg. Fésűs Éva számtalan kitüntetés
birtokosa, a 20. század egyik legtermé-
kenyebb magyar meseírója. A társu-
lat ezzel a mesejátékkal tiszteleg az
írónő életműve előtt.

Az előadás egy királykisasszony-
ról szól, aki szebb volt, mint a
tavasz, üdébb, mint a rózsa,
karcsúbb, mint a nádszál. Csak-
hogy kora reggeltől késő estig egyfolytá-
ban kérdezősködött, úgy fúrta az oldalát a
kíváncsiság. A palotában senkinek sem
hagyott békét, mindenki fejvesztve mene-
kült visszatérő kérdései elől. Az elkesere-
dett király ezt látván dönt: fele királyságát
ígéri annak, aki kigyógyítja a hercegnőt a
kórból. A sok szerencsefia közül miért
éppen Pereces Palkó találja meg a gyógy-

módot? De miért nem lesz mégsem
fél ország ura? S egyáltalán, hogy kerül a
pékmester előbb a dagasztóteknőbe,
azután a deresre? A darab végére minden
kiderül!

Izgalmakból itt sem lesz hiány, kíván-
csian várjuk az áprilisi előadást.

Lázár Emília
tanító

Színházban jártunk

Egy újabb szinten, az úgynevezett belé-
pőfokon (A2) is lehet majd államilag elis-
mert nyelvvizsgát tenni a nyelvvizsgázta-
tásról szóló kormányrendelet módosítása
értelmében, amely már megjelent a
Magyar Közlönyben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az előterjesztés benyújtásakor kifejtette:
az A2 szintű nyelvtudást mérő vizsgán a
mindennapi élethelyzetekben és/vagy
szakmai tevékenység során előforduló
egyszerű, személyes élettérrel kapcsola-
tos idegen nyelvi kommunikációhoz
szükséges idegennyelv-ismeret meglétét
mérik.

A minisztérium a módosítást korábban
azzal indokolta, hogy Magyarországon az

alapfoknak nevezett B1 szint valójában a
nyelvtudásskála közepét jelenti, a nyelv
önálló használatával. Bizonyos szakmák-
ban, foglalkozásokban azonban elegendő
a külföldi, illetve a hazai munkavállalás-
hoz az A2 nyelvi szint elérése, illetve
dokumentálása a munkáltatónak. Ez pél-
dául a szakképzésben részt vevőknek
jelentene motivációt nyelvtudásuk objek-
tív megméretéséhez – írták az előterjesz-
tők.

A módosítás érinti a nyelvvizsgaköz-
pontok akkreditációját is. 

Szigorítás is lesz a rendszerben. Ezen-
túl nem bízhatnak a szóbeliztetők jóin-
dulatában a nyelvvizsgázók – derül ki a
nyelvvizsgáztatásról szóló rendelet

módosításából. A jogszabály alapján a
jövőben ugyanis – ha a jelentkező bele-
egyezik – minden egyes szóbeli vizsgá-
ról hangfelvételt kell készíteniük a vizs-
gaközpontoknak, a hanganyagokat
pedig meg is kell őrizniük. Az írásbelik
szervezésének szabályain is szigoríta-
nak: a feladatlapokat a központok csak a
vizsga napján juttathatják el a vizsga
helyszínére „zárt, biztonságos csomago-
lásban”, a felbontásról pedig külön jegy-
zőkönyvet kell írniuk.

http://richpoi.com/cikkek/hazai/valtozik-
a-nyelvvizsga-rendszere-mar-ilyen-is-
lesz.html

Változik a nyelvvizsga rendszere
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Pusztazámori sportoló a legjobbak között
című írásom folytatását határoztam el,
mert Oláh Gábor felhívta a figyelmem
egy falunkbéli 9 éves kislány, Csuta
Dorottya futásban elért eredményeire.
Utánajártam. A kislány édesapját megke-
restem, hogy eljönnének-e hozzám
„elmesélni” Dorottya sikereit. Megálla-
podtunk, hogy egyik estefelé (tanulás és
edzés után) meglátogatnak. Közös ismer-
kedés után megegyeztünk, hogy legyen
„fogalmazás-szerű” ez a beszélgetés,
hiszen Dorottya, aki 3. osztályos tanuló,
az elmúlt napokban az iskolában is első
lett a „komplex”, több tantárgyból álló
versenyen. De térjünk vissza a sporthoz, a
futáshoz.

– Hogyan kezdődött a „pályafutásom”?
– kezdi meggyőzően Dorottya. – Úgy,
hogy 2012-ben a pusztazámori Faluna-
pon a kora reggeli órákban, 2012 m távon
„Fut a falu” verseny kezdődött. A 61
résztvevővel együtt én is elindultam. A
szervező, Rózsavölgyi Józsi bácsi kiosz-
totta a „rajtszámokat”, a 33-as sorszám
tulajdonosa, 7 évesen én lettem. Ezen a
futáson – Józsi bácsi legnagyobb megle-
petésére – a felnőttek és lányok között
elsőként értem célba. 

A családom is meglepődött, és apa azt
mondta, hogy ezt gyakorolni kellene,
mert úgy látszik, tehetséges vagyok. Per-
sze gyakorlás nélkül telt el egy év, amikor
2013 májusában Biatorbágyon megláttuk,
hogy a „Fut a Pest” versenysorozat kere-
tében itt rendeznek futóversenyt. Elmen-
tünk, és a 0–14 éves korosztály „terepfu-
tó” versenyének 4,5 km hosszú futamára
neveztem. Ezen az igazi első megmérette-
tésen 3. helyezést értem el, edzés nélkül.
Ettől kezdve fokozatosan elkezdtük apá-
val az edzéseket Zámor határában; leg-
többször a Gyúrói úton futottunk hetente

egyszer 4 km-t. És továbbra is részt vettem
a „Fut a Pest” program közeli versenyein.
Így nyertem például ezüstérmet Baracs-
kán, Mogyoródon, Budapesten (október-
ben több ezer induló között) és Eszter-
gomban hídfutásban 3,7 km-en. 

Ezek után a futás „komoly” dolog lett
számomra. Klubot és edzőt kerestünk. A
Pilisi Pegezusok klubját választottuk,
edzőm Gedeon Zsolt lett. Ővele nagyon
jó a kapcsolatom, sokat tanulok tőle, tel-
jesítem a kéréseit és ő is sokszor megdi-
csér. Az edzések most már hetente egy-
szer a BEAC-pályán zajlanak, valamint
heti négy alkalommal Zámoron, terepen
gyakorlok apával. 

2014-ben mostanáig már 13 érmet sze-
reztem (12 arany, egy ezüst). Arany kupát
is nyertem 6,5 km-en, 550 m szintemel-
kedéssel; a Pilis-tetőre (756 m) való „fel-
futás” volt a feladat.  A kupán a követke-
ző felirat olvasható: „OVER Pilis Vertikal”
– Felfutás 2014. Ez egy hegyi futósorozat
20 év alatti kategóriában. A kupának
nagyon örültem. 

Megtörtént az első nemzetközi szerep-
lésem is Németországban, Dortmundban.
2014. február 8–12. között, 2003–2004-
ben született résztvevőkkel (lányok) zaj-
lott ez a verseny. Itt 800 méteren 5. lettem
az első napon, és a második napon a
2004-ben születettek között 3. helyezést
értem el (sajnos elestem, pedig esélyem
volt a 2. helyre).

A napokban két mezei futóversenyen is
indultam,Tápiószecsőn és Verőcén is
dobogós helyet értem el. Remélem

hasonlóan szerepelek a hamarosan sorra
kerülő budapesti megmérettetésen is,
majd nagyon igyekszem. Anya, apa és két
testvérem, Bogi és Johi, valamint az osz-
tálytársaim is örülnek az eredményeim-
nek. Talán még fontos, hogy a karate és
kézilabda szintén a kedvencem, de még
nem döntöttem, hogy melyiket válasszam
véglegesen.

Kedves Dorottya! Kilencéves vagy, nem
kell elsietni a döntést. Még van időd,
élvezd a versengés örömét. Köszönöm,
hogy kedves „fogalmazásodat” lejegyez-
hettem és így a pusztazámoriak is megis-
merkedhetnek veled.

Millió puszi:
Panni néni

Újabb ígéretes sporttehetség Zámoron

A DOBOGÓ LEGFELSŐBB FOKÁN

VERSENY KÖZBEN

AZ ELSŐ KUPÁVAL
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A kemény tél dermesztő hetei nehe-
zen múltak a főváros mellett a  falu-
ban is. Túl a szomorú karácsonyon
még mindig hiába kérték a Teremtőt,
hogy szabadítsa meg az országot a
háború rémségétől. Januárban az
orosz csapatok utcáról utcára foglal-
ták vissza a várost. Rémes történetek
keringtek a katonákról, erőszakossá-
gukról, mindegy, hogy melyik olda-
lon harcoltak. 

A falu főutcáján masszív, szép ház
hívta fel magára az arra járó idege-
nek figyelmét. Mindegy, hogy tették
azt, oldalkocsis motorral vagy gya-
log masírozva.

A házat az utcától tágas előkert
választotta el; közel a házhoz lefe-
dett, rég nem használt kerekes kút
állt. A csupasz, lomb nélküli gyü-
mölcsfák és bokrok semmit sem
takartak. A rácsos kapura szerelt
csengő nem működött. Bár erre
komoly harcok nem voltak, a veze-
ték az utcán az oszlopról már hetek
óta leszakadt, megrongálódott.

Úgy tűnt, hogy ez valami mesterember
háza. Az épület oldalát katonásan fölra-
kott tűzifák támasztották, a kutyaól mel-
lett lesoványodott komondor ólálkodott.

A házban kevés fény maradt, a falhoz
tolt asztalon petróleumlámpa pislákolt
kormosan. Mellette néhány régi zsebóra,
csipesz, apró csavarhúzó, nagyítós szem-
üveg sorakozott, és egy falióra  darabok-
ra szétszedve. A falon szemmagasságban
nagyméretű visszapillantó tükör volt fel-
szerelve. 

A konyhában a tűzhelyen nagy fazék-
ban az ebéd főtt, krumpli, mint minden
nap mostanában. Néha puliszka is került
az asztalra. Aznap egy darab szalonnát is
kapott mindenki a krumpli mellé, ahogy
az élelmet beosztó legidősebb mama ren-
delkezett.  

A mesterre vártak, aki szakmáját
tekintve kőműves volt, nem órás. Ez a
védelmi tervéhez kitalált álmesterség
volt csupán.

A tágas szobában az egész család ide-
iglenesen berendezett helyén töltötte a
nap nagy részét. A dupla ágyon elfértek
négyen, a többiek ágybetéten, pokróccal.
Mind a hatan nők voltak. Édesanyja,
három nővére és egyikük legjobb barát-
nője az édesanyjával. Ott sem volt már
„ember” a családban. Az órásmester
egyetlen férfiként vigyázott a huszonéves
csinos lányokra. Híre terjedt, hogy
milyen borzalmakra vetemednek a kiéhe-
zett fosztogatók. 

Elhatározták, hogy a mamák kissé
elcsúfítva magukat, kócosan, fekete ken-
dőbe és szakadt ruhába öltözve marad-
nak a házban, ha be kell engedniük a
katonákat.

Az éles eszű védelmezőnek már a
háború kezdete előtt tetszett nővérei
barátnője, a törékeny, szép szemű barna
lány. Mindenáron óvni akarta, persze a
többiekkel együtt. Eszes tervvel készült az
előre kiszámíthatatlan eseményre, amit
néhány barátja segítségével sikerült is
megvalósítani.

A szobában a dupla ágy fejtámaszát
eltolva, a fali nyíláson átmászva az udvar
felöli másik falapot kidöntötték. Így jutot-
tak el a veremig. Ez az utca felől nem lát-
szott. Annak fedelét felhajtva egy rövid
szűk alagútba kerültek, ami a kerekes
kútba vezetett. A kút közepe táját lefed-
ték, alapot készítettek, és kiástak azon a
szinten egy akkora helyet, ahol a lányok
mindannyian biztonságban, ülve elfértek.
Némi élelem, víz és takaró is volt odaké-
szítve.

Már azt hitték, hogy megúszták a
főpróbát, mikor február végén egy pony-
vás teherautó állt meg a kapunál, öt fel-
fegyverkezett katonával, akik rugdosni
kezdték a kaput. A komondor megállás
nélkül ugatott. A falon lévő visszapillantó
tükörben látni lehetett a hadonászó kato-
nákat. A szobában az ijedtségtől megfa-
gyott a levegő. A lányok az egyik mamá-
val a rejtett fali nyíláson egymás után

kibújtak és a begyakorolt járaton
kúszni kezdtek a verem felé, majd
onnan a kútba.

Az órásmester lassan kinyitotta a
ház ajtaját és a kutyát csillapítva pró-
bált köszönni előbb németül, majd
látva az egyenruhát, oroszul.

A kintiek türelmetlenül ordítottak,
míg a nagykaput ki nem nyitotta.
Lányokat és élelmet keresve rontot-
tak be a házba. A tűzhelynél kóco-
san, kormosan az édesanyja ült és a
főtt krumplit hámozta. Azok neki-
mentek a lábosnak és forrón tömték
magukba az ennivalót. A szalonnát
megmarkolva kiabálták, hogy hol
vannak az asszonyok. De hiába, a
választék igen szűkösnek mutatko-
zott. A szobában az egyik rávetette
magát a dupla ágyra, csak úgy pró-
bára. A sebtében visszarakott ágy
támlája megmozdult… Nem vették
észre. 

Az asztalról az öreg órákat besö-
pörték a hátizsákba a nagyítós szem-
üveggel együtt. És vittek mindent,

amit láttak, ezüst evőeszközt, bögrét, tük-
röt a falról. Csak a mamáról feledkeztek
meg, szerencsére…

A komondor az idegenektől megvadul-
va egyre csak ugatott. A hátizsákos kato-
na kifelé menet belerúgott, az vonyítva a
csizmájához kapott. A másik lekapta gép-
fegyverét és lelőtte. A többiek jólesően
nyugtázták, majd egymást lökdösve siet-
tek a teherautóhoz.

A kútban a lövésre nem számítottak.
Szájukat betapasztva fojtották el ijedségü-
ket, és vártak. Hosszú órának tűnő percek
után a kút fedele mozdult és halk, isme-
rős hang szólt le: jöhettek, elmentek.

Négykézláb, sárosan igyekeztek kifelé
a rejtekhelyről. Aggodalmuk csak akkor
múlt, mikor a férfit és az anyját épségben
megölelhették. 

Az órásmesternek hosszabb ölelés
jutott a csinos lánytól, Margitkától, aki
ettől a naptól kezdve egy életre védelme-
ző párjának akarta, igaz, még csak gon-
dolatban.

A második világháború lassan véget ért,
áprilisban Budapesten is fellélegeztek az
emberek. Romot takarítottak, dolgoztak,
újra építettek, tervezgettek.

A kút titkát ismerők boldogok voltak,
de még nem volt ideje a beteljesült szere-
lemnek. A kitartó álmester, László egy év
múlva, 1946 nyarán oltár elé vezette
Margitkát.  

Rodé Klára

A kerekes kút titka
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Budapesten a 4-es metró átadásával egy
időben március 28-án, Kelenföld állomá-
son új utasaluljárót adtak át, amely közvet-
lenül a metró és a vasúti peronok közötti
kényelmes és biztonságos megközelítést
teszi lehetővé. Ezzel egy időben Budapest
Keleti pályaudvaron ismét megnyitották azt
az aluljárószakaszt, amely az utasokat az
alagsori vasúti jegypénztárakhoz vezeti. 

Kelenföld állomáson az M4 metróval
érkező utasok tájékoztatására az új aluljáró-
ban elektronikus vizuális utastájékoztatási
rendszert alakítottak ki. Az utasok eligazítá-
sában ezen felül különféle tájékoztatási esz-
közök (érkező-induló vonatok hirdetményei,
vágányszámkiírás, fali menetrendek) és pik-

togramok is szolgálnak. A vonatokon – új
szolgáltatásként – a MÁV-START információt
ad utasai számára a kelenföldi és Keleti
pályaudvari metróátszállási lehetőségről.  

A gyors és megbízható vasúti menetjegy-
váltást hat korszerű jegykiadó automata is
biztosítja, amelyeket az új aluljárórendszer-
ben helyeztek el. A jegykiadó automaták
segítségével mindenféle menetjegy – még
IC-pótjegy is – váltható. A korszerű auto-
mata segítségével az otthon rendelt vasúti
jegyeket is kinyomtathatják az utasok.  

Kelenföld állomáson a régi aluljáró
továbbra is használható lesz. Az aluljáró
bejáratainál piktogramokkal tájékoztatja
az utasokat a vasúttársaság arról, hogy

innen az 1–2. vágány és a 7–10. vágány
nem érhető el, csakúgy, mint korábban,
illetve arra is felhívják a figyelmet, hogy a
régi aluljárónak nincs közvetlen kapcsola-
ta a metrólejáróval. A régi aluljárót – amely
egyébként két városrészt is összeköt – most
újrafestették és korszerűsítették. 

Budapest Keleti pályaudvaron a MÁV az
utasforgalom számára megnyitotta azt az
aluljárószakaszt, amely a metró felől, illet-
ve az aluljárószintről érkezőknek közvetle-
nül a vasúti alagsori jegypénztárakhoz biz-
tosítja az eljutást. Budapest Keleti pályaud-
var aluljárójának megnyitásával egyidejű-
leg megfelelő eligazító táblák is segítik az
utazók tájékozódását. 

Új utasaluljáró Kelenföld állomáson

Kik ajándékozhatnak illetékmentesen?
Már nemcsak egyenesági rokonok, hanem házastársak is ille-
tékmentesen ajándékozhatnak egymásnak vagyontárgyakat
az illetéktörvény 2014. január elsejétől hatályos módosítása
nyomán. Aki eddig csak gondolkodott azon, hogy nevelt
gyermekét örökbe fogadja-e, vagyoni szempontból jobb, ha
megteszi, így ugyanis illetékmentesen ruházhat át vagyontár-
gyat örökbefogadott gyermekének, és viszont.

A változások másik újdonsága, hogy a válásnál már nem
feltétlenül kell fele-fele arányban osztozkodni a közös java-
kon.

A teljes cikk és a hatályos illetéktörvény elolvasható a Buda-
örsi Naplóban: 

http://budaorsinaplo.hu/rendorseg/20140114/ajandekozas-
illetekmentesen
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Gyros
Hamburger
Hot-dog
Frissen sültek
Napi meleg étel menü
Reggeli
Napi akciók

A csomagolás és a kiszállítás 
díjtalan (min. rendelés 1190.-Ft)!
Rendelésfelvétel:  20.30-ig, 
kiszállítás:  11.00-21.00-ig!

Várjuk minden kedves, 
éhes vendégünket!

Gránit Büfé Érd, Vadlúd utca 58.

06-20-488-8804



  Több 
      mint 
 egy  autó!

**Az ajánlat Ford Focus Technology felszereltségű, 5 ajtós, 1.0 l EcoBoost (100 LE) M5 modell esetében a 2014 január 1. és március 31. között megkötött vevőszerződésekre 

érvényes. A Ford Credit Bónusz fi nanszírozás kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában elérhető, forint vagy euro alapon. A legkisebb fi nanszírozott összeg: 600 000 Ft, 

a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Ford Credit Bónusz Finanszírozási akció 2013.10.01. és 2013.12.31. között és a készlet erejéig érvényes. Referencia THM euró alapon 

14,21% - 21,11%, amely 2.000.000 Ft fi nanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a ha-

tályos jogszabályok fi gyelembe vételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a fi nanszírozás árfolyam- valamint kamat-

kockázatát. A fenti hirdetések tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, 

felszereltséggel. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Lombard Lízing Zrt nyújtja. 

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedésünkben.

ÚJ FORD FOCUS az Év Motorjával*

Technology felszereltséggel

3.899.000 Ft-tól.**

Az autó illusztráció. A Ford Focus vegyes átlagfogyasztása: 3,4– 6,3 l/100 km, CO
2
-kibocsátása: 88-146 g/km 

*Az „Év Motorja” nemzetközi díjat a világ 35 országából érkezett, 76 szakújságíróból álló zsűri ítélte oda 2012-ben és 2013-ban.

Autócentrum Szabó Kft .
2030 Érd, Kis-Duna u. 9. 

Tel.: +36 23/524-028

Web: www.autocentrumszabo.hu


