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XV. FALUNAP  
Pusztazámor 2014. június 28.

Koroda Kert
Programok:

8.00 Főzőverseny (jelentkezés Kiss Ágnesnél a 06/30 8911-795-ös telefonszámon,
vagy a könyvtárban hétfőtől péntekig 15-től 20 óráig)

9.00 Kispályás labdarúgó-torna – Bíró Csaba Emlékkupa (a csapatok Oláh Gábor-
nál  jelentkezhetnek a 06/70 2509-168-as  telefonszámon)

9.00 Fut a falu (jelentkezés Rózsavölgyi Józsefnél, vagy a 06/20 4385-603-as tele-
fonszámon)

9.00 Tekeverseny a Miska presszó udvarán (jelentkezés a 06/20  2848-883-as tele-
fonszámon)

10.00 Asztalitenisz-verseny a tornateremben (jelentkezés Balogh Istvánnál a
06/70 2341-569-es telefonszámon)

10.00 Borverseny (borok leadása a pincében 8 órától, min. 1iteres üvegben)
11.00 Sakkverseny (jelentkezés a helyszínen Csóli Ödönnél, 10 órától)

Gyerekprogramok:
10.00–18.00 légvár, óriáscsúszda, arcfestés, kézműves foglalkozás 
10.00–18.00 Fotókiállítás: A mi falunk – ahogy én látom (információ kérhető 

dr. Fekete Zsuzsától a 06/23 347- 502-es telefonszámon)
13.00 Ebéd 
14.00 Eredményhirdetés 
15.00 Kutyás bemutató
16.15  Zámori gyerekek hip-hop bemutatója
16.30 Távol-keleti harcművészet-bemutató
17.00 Tompeti és Barátai koncert
18.00 Charlie műsora
19.00 Szandi műsora
20.00 – 02.00 Utcabál a Rulett zenekarral
22.00 Tűzijáték

Egész napos büfé – Miska presszó, grill ételek, lángos, 
amerikai hot-dog és még sok minden más.

Mindenkit szeretettel várunk!
Minden program ingyenes!

A programok időpontváltozásának jogát fenntartjuk!
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Hőseinkre emlékeztünk

Az első és második világháborúban
elhunyt katonákra emlékeztünk Pusztazá-
moron május 17-én szombaton délelőtt.
A program a magyar nemzeti lobogó fel-
vonásával kezdődött, mialatt a Sóskúti
Ifjúsági Zenekar a Himnuszt játszotta. Ezt
követte községünk szavaló büszkesége,
Kelemen Kolett hetedik osztályos tanuló,
aki Reményik Sándor Eredj, ha tudsz!
című versét mondta el, mellyel a területi
szavalóverseny győztese lett.

Megemlékező beszédet mondott Zeller
Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium taná-
csosa. Az ünnepség a koszorúzással foly-
tatódott. A község elöljárói, civil szerve-
zetei és a hozzátartozók elhelyezték az
emlékezés koszorúit az emlékműveknél.
Végezetül a zenekarból a szárnykürtös
eljátszotta a Magyar takarodót az eleset-
tek emlékére.

Kiss Ágnes szervező
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Szávai Géza erdélyi származású Déry
Tibor-díjas budapesti író volt június 3-án
a zámori könyvtár vendége. Délelőtt
találkozott az iskola diákjaival. „Egyaránt
írok könyveket gyerekeknek és felnőttek-
nek, hiszen a kettő között nincs nagy
különbség: minden gyerek egyszer felnőtt
lesz, és minden felnőtt volt egyszer gye-
rek” – mutatkozott be az iskolásoknak, és
ízelítőül korábban megjelent köteteiről is
mesélt, többek között a nemrégiben ötö-
dik kiadását megélt Székely Jeruzsálem
című nagy sikerű könyvéről.  

Az író jó hangulatú, interaktív játékos
foglalkozást tartott. Meséskönyveit is játé-
kos módon és nagyon szórakoztatóan
mutatta be a gyerekeknek, akik igen aktí-
van vettek részt az író-olvasó találkozón.
A legügyesebbek jutalmat is kaptak a ven-
dégtől. 

Köszönet a Pest Megyei Könyvtárnak,
hogy lehetővé tette a zámori író-olvasó
találkozót.

K. Á.

Minden gyerek egyszer felnőtt lesz, 
és minden felnőtt volt egyszer gyerek

Idén május 24–25-én, Prá-
gában rendezték meg a
2014. évi JKA Karate Kor-
osztályos Eb-t, ahol a pusz-
tazámori Gróh Janka 11
éves tanuló egy ezüst- és két
bronzérmet szerzett. 

A magyar válogatott 47
versenyzővel utazott a baj-
nokságra, Schvarcz Péter
szövetségi kapitány vezeté-
sével. A sportolók 27 érem-
mel érkeztek haza, ebből
12-tőt a Yama Karate Szak-
osztály versenyzői szerez-

tek! Janka egyéni küzdelemben a harmadik helyen végzett,
csapatban bronzérmet, csapat formagyakorlatban (két ver-
senyzőtársával együtt) ezüstérmet vehetett át. A sóskúti Bank
Bálint csapatküzdelemben második, csapat formagyakorlat-
ban harmadik helyet szerzett. 

Gratulálunk az ifjú karatésoknak és edzőjüknek, Schvarcz
Péternek!

K. Á.

Sikeres szereplés a JKA Korosztályos 
Karate Európa-bajnokságon
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Tanácstalan vagyok... Már fél 9 van, most
értem a zámori busz végállomására,
egyetlen leszálló voltam. Sehol egy bicik-
lis, de még egy gyalogos sem, merre is
induljak? Hol is van a Koroda Kert? Innen
startolnak a biciklisek.

Nagyon „ciki”, hogy zámori szülött
létemre még igazán ezt sem tudom.

Végre feltűnik két fiatal, lassan kerekez-
nek felfelé a „kis kastély” irányába. (Kis
időkitérő: én így hívom az önkormányzat
épületét. A ház régen Barczáéké volt,
Édesapám itt volt szolgálatban, én meg a
bástyafalhoz ragasztott ház orgonabokros
udvarán játszadoztam néhány évesen.

Még háború volt, az oroszok átkerget-
ték a németeket a falun.

És még egy régi kép: a falu apraja-nagy-
ja sorban állt, a Sóskút felé menő úton
kenyeret osztottunk a szekereken ülő
hadifoglyoknak.)

Elindulok a biciklisek után, most már
sokan jönnek. Persze hogy a kastély mögött
van a Koroda Kert, olyan szép virágos, mint
ahogy az „Öreg Tölgy meséje” című zámo-
ri gyönyörű fotóalbumban látható. Már
lehet regisztrálni, előveszem a filmfelvevőt,
hisz ezért jöttem. Az egyik TV-nek készítek
néhány felvételt, meg a „Zámori Kör” is kért,
legyen dokumentum a mai napról.

Meleg pogácsák illatoznak az asztalo-
kon, elcsenek néhányat. Halmaiék, Kati
és Sándor pakolják ki az energiacsomago-
kat, mindenki kap majd a végén. Állítják
az orvosi sátrat is, ha visszajövünk, lehet
vérnyomást ellenőriztetni.

Elsők között érkezik Pátrovics Benedek
polgármester. Ő is kerekezik majd. Be
akarnak mutatni neki, de megelőzi őket;
„találkoztunk már”, mondja. Jól emlék-
szem én is. Először a „Remete” templom
felújításakor találkoztunk, amikor is dr.
Takács Nándor megyés püspök szentelte
fel az épületet. Itt voltak a Barcza család-
ból sokan, még Ausztráliából is érkeztek.
Jólesett, hogy Édesapámat még ismerték.
Az eseményt kisfilmben örökítettem meg
az MTV számára.

Dr. Fekete Zsuzsannát kérem a kamera
elé, mondaná el, mi történik a mai napon.
Persze, Zámoron nálam mindenki jobban
tudja, így csak annyit írnék le, hogy ez a
11. alkalom, amikor a három falu apraja-
nagyja vidám kerekezéssel tölti a napot.
Megkerülik Tárnokot meg Sóskutat, majd
visszatérnek az eseményt idén rendező
Zámorra. Olyan izgalommal mennek
kicsik és nagyok, mintha Föld körüli útra
indulnának. Azt is teszik. A saját földjüket
kerülik meg. Szép ez a föld, nagyon szép.
Most már hosszú sorban tolják a térre a
bicikliket. Nem hittem volna, hogy szűk
félóra alatt, több mint 100-an összejö-
vünk. Billeg még az idő. „Kevesen
vagyunk”, mondja Halmainé Kati.

Esik, vagy süt, nem tudni, sokan nem vál-
lalták az esős időt a kisgyerekekkel. Ülnék
én is biciklire, de akkor hogyan filmezzek?

Már szirénázik a felvezető rendőrautó,
beülhetek én is, utánam a biciklisek hada.
Nem mondom, hogy kényelmes az autó,
de a kocsit vezető rangidős rendőr igen

barátságos. Kérdi: hol álljon meg, hogy
filmezni tudjak? Jó lesz-e először a hulla-
dékkezelőnél?

Lassan megyünk, előttünk még idősebb
motoros rendőr is halad. Terelgeti a szem-
ből jövő autósokat. Mindenütt rendőrök
és polgárőrök vigyázzák az utat. Szó sze-
rint védenek és óvnak. A nyitott kocsiab-
lakon keresztül kicsit beszélgetek a bicik-
lis fiatalokkal, közvetlenül az autó oldalá-
nál kerekeznek néhányan.

Beérünk Tárnokra. Nekem élmény az is,
hogy végigmegyünk a falun. Nagy pihenő
az egészségház előtti téren van. Sorba jön-
nek a biciklisek, az önállóan kerekező kis-
gyerekek mögött az őket óvó szülők halad-
nak. Egy pici már az igazak álmát alussza
az anyuka mögötti gyerekülésen, elfáradt a
nagy nyüzsitől. Itt csatlakoznak a tárnokiak
is, azok, akik nem jöttek át Zámorra.

Biciklijavító alkalmi műhelyt is látok egy
fa árnyékában, a szerelőnek nincs feladata.
A kísérő mentősöknek sincs dolguk. Sze-
rencsére mindenki vidám, és jól van.

Csomagokat osztanak, tartalma alma és
energiakeksz. Kínálnak engem is a rend-
őrök – megköszönöm, nemrég ettem meg
a saját utolsó almámat!

Aztán megyünk tovább: észre sem
veszem, ez már Sóskút. Érdekes, legalább
százszor átmentem már a községen Zámor-
ra menet, de ezen az útvonalon még sosem
jártam. Dombról ereszkedünk a sportpályák
felé. Látom a Habsburg-rezidenciát.

Jó múltkorában készíttettem a családfő-
vel interjút.

– Hogy kéne szólítanom, ha a régi világ
lenne? – kérdeztem tőle. – Királyi fenség?

Nevetett. Közvetlen ember.
– A Vöröskereszt elnöke vagyok!
– Akkor, Elnök Úr!
A sportpályánál a klubház elé kitett

hangszórókból szól a magyar rock. Jólesik
megint megpihenni. Sokan bemennek az
épületbe, kifelé zsíros kenyeret látok a
kezükben. Bekukkantok én is. Zsírosdesz-
ka-hegyeket látok, viszont mire az utolsó
biciklisek is megérkeznek, kiürül az asz-
tal... Egy árva morzsa nem sok, annyi sem
maradt. A tarisznyákban van utánpótlás.
Kicsit pihenünk még, aztán szirénázni
kezd a rendőrautó.

Indulás!
Utolsó stáció, Irány Zámor! Nemsokára

elhaladunk a volt major épülete mellett. Én
még ismertem a molnárt is az ’50-es évek-
ből. Aztán elhaladunk az „Öreg Tölgy”

Időutazás négy keréken...
(Illetve, két keréken, három falun át)
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fogadó mellett, nemrég jártam itt, egy bará-
tom születésnapi partiján. Ezt megelőzően,
úgy 70 évvel ezelőtt, hátulgombolósként.
A haranglábnál kiszállok az autóból, meg-
köszönöm a rendőröknek a szíves vendég-
látást, aztán a virágok mögül hosszan fil-
mezem a sorban beérkező kerekeseket.
Van aki tolja már a biciklijét, hiszen a
pataktól felfelé igen meredek az út.

A célba érve aztán sokan leheverednek
a fűben, mások sorba állnak a jól megér-
demelt energiacsomagért. Kapnak mellé
nyakba akasztható kerámiaplakettet is, az
alkalmat megörökítő felirattal. Kapok én
is egyet  a nyakamba. Sajnos az aerobiko-
sok nem érkeztek meg, mondja sajnál-
kozva a Zámori Kör elnöke. Egyiküket
baleset érte.

Még megörökítem a pihenő biciklise-
ket, a gyerekeket is, akik KRESZ-tesztet
töltenek ki éppen. Aztán elbúcsúzom.

Felmegyek még a temetőbe, ahol szü-
leim, a testvérem, a nagyanyám is pihen.
Anyai nagyapám neve, Szabó Nándor, az
első világháborúban elesett hősök emlék-
tábláján van megörökítve.

Amíg a buszra várok, bemegyek egy
pohár italra a Miska presszóba. Álldogál-
nak ott néhányan. Kisvártatva az egyikük
megszólít:

– Mondja, ha meg nem sértem, hogy
kerül ide egy idegen?

– Pajtás, mondom a nálamnál egy tízes-
sel fiatalabb idős úrnak. –Te még meg sem
születtél, én már itt állítottam a kuglibá-
bukat a papámnak.

Kezet nyújtok, mondom a nevem.
– Nándi!
– Te vagy a Nándi? –szól hozzám, lát-

hatólag örömmel egy nálamnál is idősebb
másik úr. – Tudod-e, hogy a te édesanyád
nevelt engem kétéves koromtól egy dara-
big? A nagyanyád Hornyák lány volt, én is
Hornyák vagyok, egész közeli rokon.

Aztán hosszan beszélgetünk, mert köz-
ben kiderült, hogy a mellette álló másik
két férfi is rokonom.

Ígértem, ha legközelebb hazajövök,
hozom a régi családi fotókat is. Igen,
hazajövök. Mert ezen a napon újból
zámori lettem.

Hazatértem.
Rapai Nándor újságíró

Vendég voltam a biciklitúrán 

Hát ismét eljött a nevezetes nap: „Három
falu,  két keréken”. Milyen frappáns az
elnevezés is, elismerés az ötletgazdának.
Minden év tavaszán lezajlik ez a jó kis
próbatétel Pusztazámor, Tárnok és Sóskút
részvételével, amely helyenként megiz-
zaszt, de mindvégig szívet-lelket gyö-
nyörködtető csodálatos program. Kicsik
és nagyok, nebulók és szépkorúak, főnö-
kök és nem azok, itt mind egyformák,
érvényesül az igazi demokrácia. Egy a
közös, itt legalább 2 kerékkel mindenki-
nek több van, és a nap végén elmondhat-
juk: jó mulatság, férfimunka volt!  

Barátainknál volt a bázis, a Kossuth
utcából indultunk többen budapestiek, én
a kölcsön kapott veterán csehszlovák
„Favorit” kecskémmel.  Gyülekező Zámor

„főterén”. Az első megmérettetés: úgy
bemelegítésként neki a patak völgyének;
hű de jól gurul, majd kiderül, kicsi a len-
dület, a végére elfogy a levegő, és majd-
nem az Egészségházra van szükségem.
Na, de azért fújtatva mégis föltolom a jár-
gányt a rajtkőig, mert ugye regisztrálnom is
kell. Itt még van kis idő a szusszanásra.
Örömmel konstatálom, hogy itt vannak az
ismerősök, akikkel már több éve, az idén
tizenegyedszer találkozunk. Egy méreg-
erős kávé a doppingszer, és már indul is a
banzáj mintegy 100 kerekessel, villogó
rendőr- és polgárőrautók felvezetésével. A
létszám kicsit kevesebb, mint tavaly; lehet,
hogy a hűvös-borongós idő néhányakat
elriasztott, pedig ennél kiválóbb időt spor-
tolásra rendelni sem lehetett volna. +
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Enyhe emelkedő a faluból kijövet,
aztán megcsodáljuk a hulladéktározó
második nagy „hegyét”, és már gurulunk
is egészen az autópálya melletti körforga-
lom-csomópontig. Innen egyenes az út,
mintha az Alföldön járnánk. Tárnok az
ország legnagyobb községének tűnik,
csak hajtunk, hajtunk. A Rákóczi útról
aztán lekanyarodunk és itt szervizelünk.
Uzsonnacsomag: ásványvíz és Jó reggelt
a helyiek csomagjában, és máris indu-
lunk. A hangosbeszélő köszönti a gyüle-
kezetet, külön megemlíti, hogy a túrázók
doyenje, a legidősebb tag 76 éves, Pusz-
tazámoron lajstromozták, aki nem más,
mint az én budapesti barátom, Csókási
Laci. Minden évben vele tekerek, én ama-
tőr a profi mellett, aki hetente bringázik.
Itt úgy vigyáz rám, mint egy hímes tojás-
ra. Ha őt látom, elönt az önbizalom, van
még pár évem, hogy újra itt legyek.

Elhagyjuk Tárnokot, vagy mégsem?
Mert pár lépés után újra ott a tábla:  Tár-
nok. Mi ez? Körbejárunk? Nem: ez az
ófalu, mondja egy ismerősöm, és való-
ban, rendezett ódon  hangulatú  telepü-
lés, 100 éves házakkal, jó hangulatú köz-
ponttal, templommal vesz körül. Közön-
ségünk is van, a házak elé kitelepült csa-
ládok lesik az áradatot, ilyen is csak egy-
szer van egy évben. Az út aztán ismerős-
nek tűnik, valójában visszaérkeztünk az
autópályához.  Néhányan integetnek a
motorizált utazóknak, és már itt is a kör-
forgalom, az eligazító Sóskút iránytábla.

Na, mindjárt utána Zámor, de tévedtem.
Egy enyhe emelkedő látszik, mi nyomjuk-
nyomjuk, de nem akar vége lenni – és
állítom, a meredekség fokozódik. Nem
adom fel, ha leállok, nem tudom újraindí-
tani magam. Csak nem fogok gyalogolni
és kerékpárt tolni!  A többiek bírják, én
sem vallok szégyent: föltekerek. Megáll a
csapat, ránk fér a szusszanás, és bevárjuk
a konvoj végét.

Megint felkerekedünk és már Sóskút
kőházai között kígyózunk. Megyünk a
Lovasklubba? Hű, de jó volt tavaly paci-
kat nézni, akadályugratást csodálni, na
meg finom gulyást bekapni. Most viszont
megállunk a sóskúti sportpályánál. A
klubhelyiségben terített asztal vár, zsíros
kenyér lilahagymával. A tálcáknak úgy
nekiesik a jónép, hogy 10 perc után a PR-
asztalt sem kímélik, azt is lerabolják.
Bizony a mozgás étvágyat gerjeszt. 

Újra köszönt a bemondó és jó utat
kíván az utolsó etaphoz. Ó, ez semmi!
Sóskúthoz  Zámor egy köpésre van, és
Zámor előtt van egy jó kis lejtő, ha jó a
lendület, a táblánál fölránt; csak van egy
szépséghibája, hogy előtte föl kell jutni a
dombtetőre. Nem látszik nagy feladatnak,
de a Lovasklub mellett elhaladva már
igencsak fogy a levegő, de az út nem
nagyon. Aztán mégiscsak véget ér a „kín-
lódás”, és zsupsz jöhet az élvezet, szágul-
dás lefelé. Az élet azonban közbeszól,
tumultus alakul ki, a lassabban gurulók
teljes szélességben kitöltik az utat, kény-

telen vagyok visszafogni a lelkesedése-
met, és bizony a lejtmenet után a hegy-
menet hajtóssá válik. Azért mégis felju-
tok, szeretett falum táblája boldog örö-
mérzetet okoz, és nemcsak a megköny-
nyebbülés miatt. Innen egy lépésre a cél,
és végig lefelé gurulva valódi relaxálás.
Vagy mégsem?

Barátaink a falu elején biztos kint lesz-
nek a ház előtt, virágesővel köszönteni a
„hősöket”. Biztatom társamat, húzzuk ki
magunkat, lássák a fogsorunkat, de csaló-
dás ér, nincsenek fehérruhás lányok és
virághullás sem. Vigasztaljuk egymást,
olyan gyorsak voltunk, biztosan későbbre
vártak. 

Nem gurul be a célig ez a vacak. Jóval
előbb hajtanom kell, kellene, de már
nincs szufla. Leugrom a gépről, vesztem-
re. A lábaim úgy megmacskásodtak, hogy
alig bírom összeszedni magam és meg-
szégyenülten vánszorgok gyalog a célig.
Ahogy befordulok komótosan a főtér felé,
építész szemmel nézem a jobb sorsra
érdemes legrégebbi zámori épületet. Már
1848-ban állt. Gyönyörű ez a falu, tátott
szájjal csodálom a központ rózsa- és
virágözönét, valódi varázslat. Ez a tavasz
csodát tett a kertekben, parkokban. Végig
az úton a kiskertek filmbe illően pompáz-
tak, tele rózsabokrokkal és -lugasokkal, a
mező pipacsokkal és más vadvirágokkal
tarkállott. De egyik sem virított úgy, mint
ez a park, mesébe illő gyönyörűség, hála
a helyiek áldozatának, gondosságának. 

Beérkeztem. Nemcsak az elsőknek,
mindenkinek jut egy medál égetett kerá-
miából, zöld mázzal. Három falu, két
keréken: Pusztazámor, Tárnok, Sóskút
2014 felirattal. Szép emlék. Mindenkinek
jár a hideg csomag, ásványvíz, szőlőcu-
kor. „Ne menjenek kerékpárral a térre,
mert műsor lesz”, szóltak még reggel.

A meglepetés sajnálatos baleset miatt
elmarad, a Triál kerékpár-zsonglőrei
karamboloztak. Csak remélni lehet, hogy
nem tragikus az eset. A falu átveszi a ván-
dorkupát, amit mindig kiérdemel azzal,
hogy lakóihoz mérten a legtöbb biciklist
adja. Elszéledünk, barátaink forró ebéddel,
jó kis pálinkával várnak. Tudom, este nem
kell altató, és remélem, hogy másnap nem
az izomláz emlékeztet a csodás napra.

Köszönöm, Pusztazámor! 
Viszlát jövőre!

Belényi László

Hírek, információk községünkről a 
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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A Pusztazámori Regionális Hulladékkeze-
lő Központ üzembe helyezésére 2000.
augusztus 30-án került sor. A beruházás
főlétesítménye a 18 hektár hasznos alap-
területű hulladéklerakó volt. A hulladék-
lerakó 1999–2000 közt az Európai Unió
hatályos irányelveinek figyelembevételé-
vel épült.

A lerakó műszaki védelmét kettős szi-
getelő rendszer biztosítja. Az alsóásványi
szigetelést a helyi agyagtalaj vegyszeres
kondicionálásával alakították ki. Az ásvá-
nyi szigetelés fölé 1000 darabos, geofizi-
kai ellenőrző szenzorhálózatot telepítet-
tek. Ennek célja a fölé kerülő 2,5 mm vas-
tag HDPE műanyag szigetelőlemez épsé-
gének ellenőrzése.

A lerakóra hulló és a hulladékon átszi-
várgó csapadékból képződő csurgalékvi-
zeket a lerakó szigetelése fölé helyezett
50 cm vastag, homokos kavics szivárgó-
paplannal és dréncsövekkel gyűjtik össze.
A csurgalékvizeket a lerakó alól kivezetik.
Ezeket kezdetben visszaöntözéssel elpá-
rologtatták, később szennyvíztisztítóba
szállították, napjainkban pedig a Hulla-
dékkezelő Központba telepített, fordított
ozmózissal működő csurgalékvíz-tisztító-
ban tisztítják meg.

A hulladéklerakóba érkező hulladékot
kompaktorokkal tömörítik össze. Növeli a
tömörséget a hulladék saját súlyából

adódó tömörödés, valamint a hulladék
szervesanyag-tartalmának lebomlása is.

2000–2013 júniusa közt a hulladékle-
rakóba lerakott,  beépített tömör hulladék
térfogata 3,8 millió m3. Ez közel 5 millió
tonna hulladékmennyiséget jelent, mely-
nek térfogatsűrűsége 1,3 t/m3. Ennek
eléréséhez a kukában mért térfogat 1/8-
ára tömörödik a hulladék. Ezt  a mennyi-
séget mintegy 700 000  db hulladékszál-
lító jármű, kukásautó, konténerszállító
stb. szállította be a telepre.

A hulladéklerakás megkezdését köve-
tő 5 év múlva megindult a lerakó átme-
neti rekultivációja, és ez folyamatosan
követte a lerakás előrehaladását. Az
átmeneti rekultiváció 20 cm kiegyenlítő
földtakarásból, 30 cm vastag agyagos
szigetelőrétegből és 40 cm vastag, a
zöld hulladék komposztálásából hely-
ben előállított komposzt és humuszos
talaj keverékéből áll. A rekultiváció
felületét füvesítették, melyet folyamato-
san karbantartanak, rendszeresen
kaszálnak.

A hulladékban lévő szerves anyag
lebomlása során képződő depóniagáz
elszívását 2006-ban kezdték meg az erre
a célra telepített gázkutakkal. 2007-től
már depóniagázzal történik a telep
hőenergia-ellátása, fűtése, melegvíz-ellá-
tása. A gázfelesleget fáklyákon égetik el.

A kibocsátott füstgázt rendszeresen ellen-
őrzik. A feltöltés befejeződésével lehető-
vé válik a teljes hulladékdomb depónia-
gáz-elszívása, és küszöbön áll annak
energetikai hasznosítása.

A lerakó felületének mozgását, roska-
dását 36 db telepített őrkő rendszeres
bemérésével ellenőrzik. Amikor a süllye-
dés, konszolidáció lecsökken vagy befe-
jeződik, lehetővé válik a végleges rekulti-
váció elkészítése, aminek során már felső
szigetelő réteget, szivárgó réteget és fedő
növényzet hordozására alkalmas talajré-
teget építenek be. Ezt követően, a füvesí-
tésen túl cserjéket, bokrokat, fákat telepí-
tenek.

Ma a hulladékdomb a fenékszinttől
mérve 50 m magas. A Balti tengerszint
feletti magassága 196 mBf. A dombtető-
ről, mintegy kilátóból szétnézve látható
D-re a százhalombattai Dunai Hőerőmű
és a Dunai Finomító, K-re a halásztelki
egykori Kossuth adó műemlék antennája,
a szabadság-hegyi TV adóállomás, É-ra az
etyeki filmstúdió épülettömbje.

2013-ban üzembe vették az új, II.
ütemű lerakó elkészült 1/A szektorát.
Azóta itt történik a hulladék lerakásos
ártalmatlanítása.

Mile Gábor 
létesítmény-főmérnök

Befejeződött a Pusztazámori 
Regionális Hulladékkezelő Központ 

első ütemű lerakó feltöltése
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Kivonat a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. március 26-i ülésén hozott

határozatokból 

28/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámori Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolóját mellékletek szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

29/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2014.(II.26)
számú képviselő-testületi határozatot, amely a civil szervezetek 2014. évi támo-
gatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról döntött, a következők szerint módosítja:

A Képviselő-testület a pályázatok beadási határidejét 2014. április 15-
ig meghosszabbítja. 
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: polgármester, jegyző

30/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat
melléklete szerint jóváhagyja a Sóskút Sportklub Egyesülettel kötendő meg-
állapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

31/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 150 000 Ft-tal támogatja a 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

32/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola számára nyári tábo-
roztatás címén 100 000 Ft támogatást nyújt a 2014. évi költségvetés általá-
nos tartaléka terhére.  
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

33/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
60 000 Ft-tal támogatja az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskolában rendezett KRESZ-vetélkedő megrendezését és felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelő: polgármester

34/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti komfortos
önkormányzati lakást újabb egy évre bérbe adja Ágoston Anita és Bratkó Ist-
ván kérelmezők részére. A bérleti szerződés így 2014. május 1-től, 2015.
április 30-ig érvényes. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz is, hogy a bér-
lők a lakás nyílászáróit saját költségükön kicseréljék. A szerződés megköté-
sére felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: polgármester

35/2014. (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső
ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ellenőrzés tervezett Ellenőrzés tartalma
időpontja
1./ 2014. II. negyedév a 2014-től hatályos új számviteli előírások beveze-

tésének és a rendező mérleg elkészítésének vizs-
gálata 
határidő: 2014. április 30. 

2./ 2014. II. negyedév a 2013. évről készült költségvetési beszámoló, a
zárszámadási rendelet-tervezet vizsgálata
határidő: 2014. május 20.

3./ 2014. III. negyedév a belső kontrollok 2014. évi működése 
az Önkormányzatnál és az óvodánál  
határidő: 2014. augusztus 31.

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk. 
jegyző polgármester

Kivonat a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. április 29-i ülésén hozott 

határozatokból

36/2014. (IV.29) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
10/2014.(II.19.) számú BM rendelet alapján elnyert 20 millió forintot önerő-
ből kiegészíti olyan mértékig, hogy a Kossuth utca mindkét oldalán kiépít-
hető legyen a még hiányzó csapadékvíz-elvezető árok.

37/2014. (IV.29) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Zámori Kör Közhasznú Egyesületet (székhelye, 2039 Pusztazámor, Kmoskó
u. 2.) 600 000 forinttal, valamint a „Három falu két keréken” rendezvényen
közreműködő mentőszolgálatnak fizetendő összeggel támogatja. A támoga-
tást a 2014. évi költségvetésben elkülönített keret terhére biztosítja, az
államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen.

38/2014. (IV.29) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámori Római Katolikus Egyházközséget (székhelye, 2039 Pusztazá-
mor, Petőfi S. u. 7.) hittantábor címén,  150 000 forinttal támogatja. A támo-
gatást a 2014. évi költségvetésben elkülönített keret terhére biztosítja, az
államháztartáson kívüli szervezetek támogatása címen.

39/2014. (IV.29) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2014. december 31-ig tartó időszakra adjon megbí-
zást a belső ellenőri feladatok ellátásra. 

40/2014. (IV.29) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámor Községi Önkormányzat és a Pusztazámori Római Katolikus
Egyházközség, mint felek között a pusztazámori temető használatával kap-
csolatos, 2013. november 21-én tárgyalt megállapodás tervezethez az Egy-
ház által kért kiegészítést, mely szerint az Egyházközség volt képviselő-tes-
tületi tagjaira az Önkormányzat által megállapított sírhelymegváltási díjból
50% kedvezményt kell alkalmazni, elfogadja és felhatalmazza a polgármes-
tert a további intézkedések megtételére. 

41/2014.(IV.29) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt
a szándékát, hogy a Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel a 2014. évben
együttműködik közfoglalkoztatás szervezésében.  

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk. 
jegyző polgármester

A határozatokat betűhíven közöljük

Községházi hírek 



2014/311 / ZÁMORI HÍREK

A nyári szezon kezdetén az Országos
Mentőszolgálat összefoglalta, mire kell
odafigyelnünk, hogy csökkentsük a vízi
balesetek esélyét. A legnagyobb veszélyt
továbbra is a bányatavak, illetve a termé-
szetes fürdőhelyek jelentik.

A természetes fürdőhelyeknél, bánya-
tavaknál kiszámíthatatlan a mélység, a
bányatavak partja csúszós lehet, illetve a
folyóvizekben az alattomos sodrás,
örvény jelenthet veszélyt – hívta fel a
figyelmet Győrfi Pál, az Országos Mentő-
szolgálat szóvivője.

A mentőszolgálat azt javasolja, hogy a
természetes vizeknél a kijelölt fürdőhe-
lyeket válasszák, mert itt a szakszerű
segítség is rendelkezésre áll, ha mégis
bekövetkezne a baj.

Győrfi Pál felhívta a figyelmet a kerti
pancsolók, felfújható medencék okozta
veszélyekre. Arra figyelmeztetett, hogy
kisgyermeket soha nem szabad felnőtt
felügyelete nélkül hagyni még a kis víz-
mélységű medencéknél sem, hiszen már
néhány centiméteres vízmélységnél is
bekövetkezhet vízbe fulladás.

A szóvivő kitért arra is, hogy vízbe
ugrás előtt érdemes meggyőződni a víz
mélységéről, hiszen a rossz helyzetérté-
kelés komoly sérülést, bénulást vagy
halált is okozhat. Fontos továbbá odafi-
gyelni az olyan helyeken, ahol a vízi
sportok kedvelői is jelen vannak, hiszen
az elmúlt években számos olyan baleset-
hez riasztották a mentőszolgálatot, ahol
vízi járművek okoztak sérülést.

Évek óta hangoztatott alapszabályként
említette a szóvivő, hogy felhevült testtel
senki ne ugorjon vízbe, és a fürdőzők
kerüljék az alkoholfogyasztást, hiszen ittas
állapotban könnyen vízbe lehet fulladni.

Győrfi Pál kitért a vízből mentés veszé-
lyeire is, mint mondta, erre csak azok vál-
lalkozzanak, akik nagyon jól úsznak vagy
van jártasságuk a mentésben. Megjegyezte,
sokszor előfordult, hogy a segíteni akaró is
vízbe fulladt. Amennyiben valaki a parton
nyújt segítséget, ebben az esetben is az álta-
lános elsősegélynyújtó szabályok érvénye-
sek. Vagyis, ha a bajba jutott eszméleténél
van, az oldalára kell fordítani, ha nincs lég-
zése, akkor az újraélesztést el kell kezdeni
és értesíteni kell a mentőszolgálatot.

MTI

Jó tanácsok a vízi balesetek 
megelőzése érdekében

Pusztazámor Községi Önkormányzat
8/2004. (VII.09.) számú rendelete 

a közterületek tisztántartásáról és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás

kötelező igénybevételéről

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni:
a) Az ingatlan előtti járda (járda hiá-

nyában 1 m széles területsáv, illető-
leg ha a járda mellett zöld sáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület),
saroktelek esetén minden oldalán,
továbbá a járda és az út közötti kié-
pített vagy kiépítetlen terület gondo-
zásáról, tisztántartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, a hóeltakarítás-
ról és a síkosságmentességről.

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai tisztántartásáról.

c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelí-
tésére és körüljárásra szolgáló terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolí-
tásáról.

d) A beépítetlen telekingatlan tisztán-
tartásáról és gyommentesítéséről.

e) A telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok meg-
felelő nyeséséről.

f) A járműbehajtók átereszeinek épí-
téséről, jó karban és tisztántartásá-
ról.

(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek,
vendéglátó egységek, intézmények és
szolgáltató egységek előtti járdasza-
kaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes terü-
letet a nyitva tartás ideje alatt a tulajdo-
nos köteles tisztán tartani.

(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos
naponta mind a téli, mind a nyári idő-
szakban legkésőbb reggel 07.00 óráig
köteles letakarítani és a hulladékot az
összegyűjtött háztartási hulladékkal
együtt elszállítani. 

(4) A közterületek tisztántartása nappal és
éjszaka, időbeni korlátozás nélkül
végezhető.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra
(árusítás, építési, szerelési munka stb.
céljára) történő használata esetén a
használattal érintett terület közvetlen
környezetét a használó köteles tisztán
tartani.

Önkormányzati rendelet 
(részlet)

Nyártól új számon
(11800) érhető el 

a telefonos tudakozó

Az év második felétől
Magyarország egész
területén az Invitel
látja el az országos
belföldi tudakozó
szolgáltatást. Az
országos tuda-
kozó új száma
11800 lesz –
közölte az Invitel a táv-
irati irodával.

Az Invitelt a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság bízta meg az országos
belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtásá-
val a 2013 novemberében kiírt pályázat
lezárásaként.

Az NMHH határozott az új telefonos
tudakozó számok bevezetéséről is. Az
országos belföldi tudakozónak a 11800-
as telefonszámot jelölték ki, amely
2014 nyarától áll valamennyi vezeté-
kes- és mobiltelefon-előfizető rendelke-
zésére.

A budaörsi székhelyű Invitel telefon-,
internet- és televíziószolgáltatást nyújt
lakossági és vállalati ügyfelei számára
országszerte.

MTI
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Idén is megtartottuk községünkben a
gyermeknapot. A rendezvény kézmű-
veskedéssel vette kezdetét. Az óvó
nénik só-liszt gyurmát készítettek, ami-
ből a gyerekek különböző formákat,
díszeket formáztak. Közben a tanító- és
óvónők cicákká, pillangókká vagy bat-
manekké változtatták a gyerekeket arc-

festéssel. Időközben a zenebohócok is
megérkeztek, és kezdődhetett a móka,
kacagás. 

A műsor után játékos, ügyességi ver-
senyre hívták a gyerekeket és szüleiket.
Nagyszerű csapatok alakultak. Kifulladá-
sig folyt a verseny. A szervezők jégkrém-
mel jutalmazták a résztvevőket. Pihenés
gyanánt a Napvirág zenekar koncertjén
szórakoztak a jelenlévők. Végezetül
finom vacsorával ért véget a nem min-
dennapi délután, amit a konyhás nénik

készítettek. Sokáig emlékezetes marad ez
a jó hangulatú rendezvény.

Köszönet a Pusztazámor Községért
Közalapítványnak, amely a programok
költségeit állta. Továbbá az iskola és
óvoda pedagógusainak, technikai dolgo-
zóinak, a konyha dolgozóinak, a falu-
gondnoknak, Csincsa Zoltán közmunkás-
nak a levezetésben, a szervezésben és a
lebonyolításban végzett munkájukért. 

Kiss Ágnes szervező

Gyermeknap 2014
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Jólesően langyos levegő bizsergette a ter-
mészetlakókat és a kirándulókat. Apró
hátizsákos, harsány csapat bukkant elő az
erdő felől, a ritkás bokrok közül.

A mélyzöld, néhol sárga föveny egy-
hangúságát megszakítva, csoportokban
ágaskodtak a fehér pitypangok. Mintha
szívószálból kinőtt kerek fejű buborékok
lennének. A rétre érkező gyerekek meg-
babonázva nézték a csodát. Aztán neki-
bátorodva, a fiúk leginkább lábbal segítet-
ték a labdacsokat a levegőbe. A lányok
versenyezve fújták egyre magasabbra a
kutyatej pici termését. A szellőben
imbolygókat nyújtózva próbálták elkapni.
Mintha maguk is repülni készülnének,
úgy élvezték a szabadság örömét.

Az ügyesebbek a kutyatej ragadós ned-
vével sem törődtek. A pitypang megko-
pasztott üreges szárát összefűzve láncot
fontak. Egyesek a nyakukba akasztották.

Egy barna hajú copfos kislány fejére
került az első sutácska koszorú. Társai
elégedetten nézték az ügyes alkotást. Hir-

telen körbe álltak, és kéz a kézben, sas-
szézva énekelni kezdtek:

„Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci
cérna, cérna volna, selyem volna, mégis
kifordulna…”

Majd egymás után kiperdültek és össze-
kapaszkodtak, kígyóvonalban húzták
egymást. Kipirult arccal futottak a rét szé-
lén egészen az út mentéig.

A természet játszóterén a főút felől szá-
guldó luxus terepjárót nem is vették észre.
Már csak akkor, amikor a copfos kislány
fejéről a légörvény a koszorút letépte, őt
pedig egyensúlyából kibillentette és a
földre kényszerítette.

A tavaszi rét közeli, apró ejtőernyőseit
egy pillanat alatt a magasba röpítette. Per-
cekig szabadon, csillogva szálltak, majd
lassan hintázva, csendesedve megpihen-
tek a zöld füvön, a közeli bokrokon és a
megszeppent kislány ruháján.

Rodé Klára
Fotó: Szente Melinda

Röpke szabadság

Megjelent a szeptember elsejétől hatályos közétkeztetésről
szóló rendelet, amely részletesen szabályozza a többek között
az iskolai menzákon, kórházakban adandó ételek elkészítését
és tápanyagtartalmát. Tilos lesz többek között a szénsavas,
vagy cukrozott üdítő, a magas zsírtartalmú húskészítmény, s
rögzítették azt is, hogy nem tehetnek az asztalra só- és cukor-
tartót. Előírták továbbá, hogy a közétkeztetésben fokozatosan
csökkenteni kell a napi bevitt só mennyiségét.

A jogszabály értelmében egész napos étkeztetés esetén
egy embernek biztosítandó: legalább fél liter tej vagy ennek
megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék, négy adag
zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezek-
ből legalább egy adag nyers formában, három adag gabona
alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőr-
lésűnek kell lennie. A napi háromszori étkezésben legalább
3 deciliter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtar-
talmú tejtermék, két adag zöldség – ide nem értve a burgo-
nyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers for-
mában, két adag gabona alapú élelmiszer – melyből leg-
alább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie – az előírt
mennyiség.

A felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak szerint
az italként kínált tejhez nem adhatnak cukrot, s a tea is leg-
feljebb a „nyersanyag-kiszabati előírás” szerint megengedett
mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. A szükséges
folyadék biztosítására étkezések között ivóvíz, illetve ásvány-
víz adható. A rendelet értelmében tejföl és tejszín kizárólag
ételkészítéshez használható fel, bölcsődei étkeztetésben

pedig nem adhatnak bő zsiradékban sült ételt. Mindemellett
rögzítik azt is, hogy a tálalókonyhán nem adható az ételhez
só, illetve cukor, továbbá, hogy az étkezőasztalon só- és
cukortartó nem helyezhető el.

A rendelet szerint a közétkeztetésben nem lehet felhasznál-
ni: sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, sótartalmú éte-
lízesítő krémeket, pasztákat „állományjavításon vagy ételízesí-
tésen kívüli célra”. Nem adható továbbá 30 százaléknál
magasabb zsírtartalmú, a 15 évesnél fiatalabbak számára 23
százaléknál magasabb zsírtartalmú húskészítmény. Az 1–3
éves és a 4–6 éves korcsoportok számára készített ételekhez
sertés- és baromfizsírt sem lehet felhasználni.

A rendelet előírja azt is, hogy a közétkeztetőnek az étlapon
fel kell tüntetnie minden étkezés energia-, zsír-, telítettzsírsav-,
fehérje-, szénhidrát-, cukor-, illetve sótartalmát, valamint az
élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben megha-
tározott allergén összetevőket. 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elő-
írásokról szóló miniszteri rendelet hatálya valamennyi közét-
keztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági
társaságra, természetes személyre, továbbá a nemzeti közne-
velésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyer-
mekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást bizto-
sító, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre
kiterjed.

MTI

Megjelent a közétkeztetésről szóló rendelet
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Magyarországon az életkorhoz kötött oltá-
sok teljesítése hosszú évekre visszatekintve
kiváló, az oltandó korosztályokban az
átoltottság meghaladja a 98 százalékot. A
magas átoltottságnak és a védőoltásokkal
kapcsolatos járványügyi felügyeleti tevé-
kenységnek köszönhetően a védőoltással
megelőzhető fertőző betegségek járvány-
ügyi helyzete világviszonylatban is kiváló.

Az Európai Védőoltási Hét fő üzenete,
hogy minden gyermeknek joga és szüksége
van a védőoltással megelőzhető betegségek
elleni védelemre. Hazánkban a Nemzeti
Védőoltási Program 2014-es változása
tovább bővíti azon védőoltással megelőzhe-
tő betegségek körét, amelyekkel szemben a
védelmet nyújtó oltóanyagokat az állam biz-
tosítja, így védve gyermekeink egészségét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Európai Regionális Irodája 2014-ben kilen-
cedik alkalommal hirdeti meg az Európai
Védőoltási Hét eseménysorozatát. Jelenleg
a világon évente 2-3 millió haláleset hárít-
ható el immunizációval, de minden 5-ik
gyermekből 1 még mindig nem kapja meg
a megfelelő védőoltást. Európában évente
10,7 millió újszülöttből 650 000 gyermek
nem kapja meg 1 éves koráig a diftéria,

tetanusz és szamárköhögés elleni vakcina
mindhárom dózisát. A WHO Európai Régi-
ójában kanyaró- és rubeolajárványok zaj-
lanak – ez a valóság!

Magyarországon a következetesen vég-
rehajtott Nemzeti Védőoltási Programnak
köszönhetően sokkal jobb a helyzet.
Hazánkban 2002 óta nem fordult elő hazai
eredetű kanyaró megbetegedés. 2013-ban
összesen egy külföldről „importált”, labo-
ratóriumi vizsgálattal is megerősített
kanyarómegbetegedést diagnosztizáltak,
rubeola esetében pedig ez a szám nulla!

Az Európai Védőoltási Hét az idén arra
hívja fel a figyelmet, hogy az egészség
egész életen át tartó megőrzésében a
védőoltásoknak kiemelt szerepük
van. Nem csak arra kell emlékeztetni a
szülőket, hogy oltassák be gyermeküket,
hanem arra is, hogy mennyire fontos az
élet során a védőoltással megelőzhető
betegségek esetében az egyéni védelem
fenntartása.

A csecsemők és a kisgyermekek esetében
az életkorhoz kötött védőoltások rendkívül
fontosak. Aggasztó látni, hogy védőoltással
megelőzhető betegségek miatt még ma is
alakulnak ki járványok Európában. 

A serdülőkor az az életszakasz, amikor
kezd kialakulni, tudatosulni az egyén
felelősségvállalása saját védelme érdeké-
ben. Ebben az életkorban kérhető például
a HPV elleni védőoltás. 

Felnőttkorban a szülők hoznak felelős
döntéseket gyermekük védőoltásaival
kapcsolatban. Emellett például a nemzet-
közi utazásokat megelőzően lehet szük-
ség számos védőoltásra, illetve emlékez-
tető oltásra. 

Idősebb korban a védőoltásokkal meg-
előzhető betegségek közül sok súlyos
következményekkel járhat. Ilyen például
az influenza. A WHO ajánlása szerint az
idősek legalább 75 százalékát tanácsos
beoltani a szezonális influenza ellen. 

Magyarországon 2014-ben tovább
bővül azon védőoltással megelőzhető
betegségek köre, melyek ellen a védőoltást
a magyar állam biztosítja, garantálva ezzel
a teljes esélyegyenlőséget a gyermekek
számára. A pneumococcus elleni védőol-
tás bekerül az életkorhoz kötötten kötelező
védőoltások közé, a human papillomaví-
rus (HPV) elleni immunizáció pedig
önkéntes oltásként, térítésmentesen lesz
kérhető a 12 éves lányok számára.

Bővül a védőoltással megelőzhető betegségek köre

Pest megyei pályázatok
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei telepü-
lések épített és a természetes környezet minőségének javításá-
ra, a települések karakterének, építészeti értékeinek megőrzé-
sére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. 
Fentiek elismerésére 2014-ben is meghirdeti a „Kulturált Tele-

pülési Környezet Díj”, valamint a megyében épülő színvona-
las épületek díjazására alapított „Pest Megye Önkormányzatá-
nak Építészeti Nívódíja” című pályázatot.

A részletes pályázati hirdetmények letölthetők Pest megye
honlapjáról (http://www.pestmegye.hu/palyazatok) is.

A szociálisan rászorultak mentesülhetnek az egészségügyi járulék megfizetése alól
A szociálisan rászorultak kérhetik a járási hivataltól az egészség-
ügyi szolgáltatási járulék megfizetése alóli mentesítést – hívja fel
az érintettek figyelmét közleményében a Nemzeti Adó-és Vám-
hivatal (NAV) a honlapján.

A közlemény kiadását az indokolta, hogy a havi 6810 forintos
egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének elengedését –
méltányosságból – sok adózó kérte a NAV-tól.

A méltányosság megállapításakor az adóhatóság részletesen
vizsgálja az adózó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók
vagyoni, szociális helyzetét, jövedelmét és kiadásait.

Méltányosságot ugyanakkor csak lejárt adótartozás esetén
gyakorol a NAV. Így a gyakorlatban sokszor azzal szembesülnek
az adózók, hogy bár az adóhatóság – egy adott hónapban – az
addig felhalmozott járulékra fizetési kedvezményt engedélye-
zett, a következő havi kötelezettség keletkezésekor ismét tarto-
zása lesz, és arra ismét késedelmi pótlékot számítanak fel.

A NAV ezért hívja fel az érintettek figyelmét arra, hogy a szociá-
lis törvény alapján is kérhető a járulék megfizetése alóli mentesítés,
egy évre. Ezt az kaphatja meg, aki jövedelmi helyzete miatt nem
tudja megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Diósdon telek eladó
a Pillangó utcában, 918 m2, 

teljes összközműves, ára: 13 M Ft.

tel: 20-923-5907

IDŐSGONDOZÁS, ÁPOLÁS
Megbízható, referenciával rendelkező ápolónő idősgondozást,

ápolást vállal hosszútávon 12 vagy 24 órában.
Óradíj: 1000ft/óra + áfa

Diósd, Érd, 11., illetve a 22. kerület előny. 
Érdeklődés: Gyuga Lászlóné, 06-30/423-4908
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Régiségek vétele készpénzért!
Keresünk mindennemű lakberendezési tárgyat,
bútort, festményt, csillárt, hangszert, 
szőnyeget, órákat, porcelánokat, 
könyveket, bőröndöket, kitüntetéseket, 
csipkéket, játékokat, ritkaságokat 
és gyűjteményeket.

Kiszállás, szakbecslés díjtalan.
Polgár Mónika 
Tel.: 06-30 419 2713
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