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Falukarácsony
Pusztazámoron

2007. december 22-én szabadtéri karácsonyi
ünnepséget tartunk az általános iskola elõtt.

Ebben az évben szeretnénk új hagyományt teremteni:
egy közös Falukarácsonyt.

Ennek a fénypontja a közös karácsonyfa-díszítés lesz;
a fát Mindenki karácsonyfájának nevezzük.

A díszítéshez mindenki hozzon magával néhány darab
egyedül készített vagy vásárolt díszt.

Ezt követi a gyerekek karácsonyi mûsora, 
majd a közös éneklés és uzsonnázás, melyhez

aki teheti, hozzájárulhat néhány szelet bejglivel
vagy süteménnyel.

Szeretettel várunk mindenkit
a karácsonyi ünnepségre.

Ünnepeljünk együtt!

Kiss Ágnes szervezõ

Áldott, szeretetteljes karácsonyt
és sikeres, boldog új esztendõt kívánok

a képviselõ-testület tagjai és a magam nevében
Pusztazámor minden lakosának, a Zámori Hírek

minden kedves olvasójának:

Pátrovics Benedek polgármester



Az idén októ-
ber 13-án ren-
deztük meg a
pusztazámori

szüreti mulatságot.
A hûvös, szeles idõ
ellenére nagy volt
az érdeklõdés. Már
a meghirdetett idõ-
pont elõtt sok érdek-

lõdõ tolongott az iskola aulájában, ahol
idén elsõ alkalommal lekvárkóstolót is
tartottunk. Örömmel nyugtázom, hogy
sok gazdasszony hozta el megmérettetni
a saját készítésû lekvárját: Furi Lenke,
Garainé Kiss Gabriella, Dobos Ferencné,
Stankovics Éva, Csóli Gyuláné, Balázs
Jánosné, Földi Attilláné, Szigeti Sándorné,
Kajzer Antalné, Kenéz Enikõ, Stöckler
Szilvia. 

A zsûri tagjainak, név szerint Mészá-
ros Ildikónak,  Pátrovics Benedeknek és
Szoloszkáné Lepnyák Alíznak nagyon
nehéz dolga volt, hisz egyik lekvár fino-
mabb volt, mint a másik. Különlegessé-
gekkel is találkozhattunk, például  csip-

ke-, alma-paradicsom-, eper-rebarbara-,
rumos-barack-, üstben fõtt besztercei
szilvalekvárral. A nagycsaládosok helyi
szervezete órákon át sütötte a palacsin-
tát, melyet a versenybe benevezett
számtalan finomnál finomabb  lekvárral
kínáltak az idelátogató vendégeknek.
Közben a Naplemente Nyugdíjas Klub,
a Sóskúti Kapusztnyik Fesztivál gyõztes
csapata káposztáshajtókát kínált a részt-
vevõknek. 

A színpadon az óvodások, a csõszök
és a kisbíró szórakoztatta a közönséget.
Megérkeztek a fogatok, a hátaslovak,
melyek a felvonulás fontos szereplõi vol-
tak. A hintón elfoglalta helyét  a szüret
bírója és bírónéja, dr. Andrásfalvy And-
rás Ders és kedves felesége Ágnes, a kis-
bíró Szilágyi Tamás, a „cigányasszony”
Liziczai Miklósné és a többi kísérõ. A ze-
nész jobbnál jobb nótákat játszott. Aki
felfért a fogatokra, jött velünk a falu ut-
cáira az esti bált hirdetni. Földi Attiláné
a házuk elõtt frissen sült fánkkal várta a
menetet, amit jó étvággyal el is fogyasz-
tottunk.

Közben  a szülõi munkaközösség tagjai
a büfében szorgoskodtak, fõzték a finom
halászlét, melyet a bálban kínáltak a
résztvevõknek, ahol a Korax zenekar húz-
ta a talpalávalót. A szüreti bál a bíró és
bíróné táncával vette kezdetét, majd Do-
bos Zsóka szüreti dalokat énekelt. A csõ-
szök tánca után a 2007-es jelképes szüret
következett. Hajnalig szólt a nóta, a mu-
latság. Aki eljött, egy újabb emlékezetes
élménnyel gazdagodott.

Köszönet mindazoknak akik valami-
lyen formában támogatták, hogy ez a
rendezvény létrejöjjön: dr. Andrásfalvy
András Ders és felesége Ágnes, Szilágyi
Tamás, Furi Ildikó, Hornyák Lívia, Kaczor
Krisztina, Takács Bettina, Szûcs Alexand-
ra, Hurja Sarolta, Hurja Enikõ, Gyimesi
Kata, Tóth Viktória, Tóth Enikõ, Kemsei
Dianna, Liziczai Miklósné, Szilágyi
Ferencné, Konrád Mártonné, Ágh
Mihályné, Kovalik Jánosné, Szendi
Jánosné, Oláh Gáborné, Szilágyi
Tiborné, Mészáros Ildikó, Pátrovics Be-
nedek, Szoloszkáné Lepnyák Alíz, Dobos
Zsóka,  szülõi munkaközösség, nagycsa-
ládosok helyi szervezete, közmunkások,
Nagy István körzeti megbízott, a helyi
polgárõrség. 

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

Szüreti mulatság
községünkben
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Idõseink
köszöntése

Október az idõsek hónapja. Immár második alkalommal
ünnepeltük községünkben az idõsek napját. Száznyolcvan-
négy hatvan év feletti lakosa van Pusztazámornak. Õket
névre szóló meghívóval invitáltuk az október 27-i rendez-
vényre. Szép számmal el is jöttek, nagy örömünkre.
Pátrovics Benedek polgármester köszöntötte az egybegyûlte-
ket. Az óvodások és iskolások megható versei után a Mik-
roszkóp színház mûvészei, a Defekt duó zenés paródiával
mulattatta a kedves vendégeket, majd Gémes Jánosné egy
nagyon szép verset adott elõ.  A mûsor után finom vacsorá-
val kedveskedtünk a meghívottaknak. Végezetül zenés esttel
ért véget az ünnep. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az est támogatóinak:
Czabajszki Andrásnak, Garai Zsoltnak, Kovács Sándornak,
Orosz Bélának, Pátrovics Benedeknek, Pátrovics Jánosnak,
Pusztazámor Községért Közalapítványnak, Sinka Tihamérnak
és Váczi Károlynak. Továbbá köszönet illeti Bárkányi
Lászlónét, Fehér Veronikát, Hornyák Róbertnét, Kovalik
Jánosnét és Szendi Jánosnét, akik munkájukkal segítették az
ünnepséget.

Kiss Ágnes
szervezõ

A számlatömbökrõl
A 2007. január 1-tõl életbe lépett változás értelmében a nyomtatvá-
nyok gyártóinak az APEH-tól kell kérniük a sorszámintervallumot a
szigorú számadású nyomtatványok gyártásához. 2008. január 1-tõl
kizárólag a 2007. január 1. után legyártott, már az új sorszáminter-
vallummal ellátott számla- és nyugtatömbök használhatók.

Még a régi szabályok szerint 2006. december 31-ig legyártott
számla- és nyugtatömböket 2007 elsõ félévében, június 30-ig
forgalomba lehetett hozni, de július 1-tõl már csak a 2007-ben
gyártott tömbök forgalmazhatók. 

A megvett régi bizonylatokat a vevõk 2007. december 31-ig
még használhatják, azt követõen azonban akkor is le kell zárni
õket, ha még tartalmaznak kitöltetlen lapokat. A lezárt számla-
és nyugtatömböket kidobni azonban nem szabad, mert a bi-
zonylat-megõrzési kötelezettség ezekre is vonatkozik.

2008-tól a régi formátumú számozással ellátott számla- és
nyugtatömbök érvénytelenek, tehát vevõként sem lehet elfogad-
ni õket, mert ÁFA levonási jogra sem jogosítják a vevõt.

A 2008-ban használható, kiadott sorszámintervallumok meg-
találhatók az APEH honlapján az Adatbázisok lekérdezése me-
nüpont alatt. 

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Szénmonoxid,
a csendes gyilkos
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996. BM-rendelet és a helyi
rendelet együttesen írja elõ. Ezen rendeletek alapján évente egy-
szer ellenõrizendõk és tisztítandók a gáztüzeléshez tartozó ké-
mények, illetve a tartalék kémények. Évente kétszer ellenõrizen-
dõk és tisztítandók a vegyes tüzeléshez tartozó kémények (olaj,
fa, szén), a vízzáró bélés nélküli gáztüzeléshez tartozó kémé-
nyek és a gyûjtõkémények. Üdülõnek minõsülõ ingatlanok ké-
ményeit 4 évente kell ellenõrizni és tisztítani. Minden kémény-
re vonatkozik, hogy 4 évenként ún. mûszaki felülvizsgálatot kell
végezni. Cégünk négyévente egyszer kötelezõen elvégzi min-
den egyes, a körzetünkhöz tartozó épület kéményállományának
mûszaki, építésrendészeti, tûzvédelmi és tömörségi vizsgálatát.
Teljes körû felmérésünk nyomán ön megtudhatja, hogy milyen
állapotban vannak házának kéményei, mennyire biztosított a
mérgezõ égéstermékek elvezetése.

Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”, a kémények rend-
szeres ellenõrzése kötelezõen igénybe veendõ közszolgáltatás.
Aki nem ellenõrizteti kéményeit, illetve nem teszi lehetõvé
munkatársainknak a kémények vizsgálatát, szabályt sért. Válla-
latunk kénytelen jelenteni a tûzvédelmi hatóságnak az ilyen ese-
teket, mely hatóság végsõ esetben megszüntetheti az adott in-
gatlan gázellátását.

De minden szabálynál és szankciónál ijesztõbb, hogy a szén-
monoxid csendes gyilkos! Semmilyen jele nincs annak, hogy a
kémény már nem vezeti el az égésterméket. Nem fog szagot
érezni, nem lesz füst, csak a szomszédok gyanítják, hogy önnel
és családjával valami történhetett. Az esetek többségében ekkor
már késõ.

Kérjük, ne tegye kockára saját és családja életét évi 1440 Ft-ért! 

Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.
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Iskolai
hírmondó

Alapítványi hírek
Iskolánk Gyermekmosoly Alapítványa azzal a céllal jött létre egykor, hogy segítse a kistelepülési létbõl adódó hátrányok
csökkentését. Alapítványi támogatással kirándulásokra, elõadásokra vittük el tanulóinkat vagy hoztunk helybe programokat,
szerveztünk napközis tábort. Tavaly projektort vásároltunk az oktatáshoz, szórakozáshoz. A karácsonyi és anyák napi
ajándékozás alapanyaga   is ebbõl a forrásból származik

2007-ben az átutalt SZJA 1 %-ából 54 559 Ft összeg folyt be a Gyermekmosoly Alapítvány számlájára, amelyért a
kedvezményezettek nevében köszönetet mondunk.

Az egyre karcsúsodó fenntartói, intézményi költségvetés mellett minden korábbinál nagyobb szükség lesz az alapítvány
segítségére ahhoz, hogy az eddig megszokott programok továbbra is megvalósuljanak.

A Gyermekmosoly Alapítvány a továbbiakban is szeretettel fogadja a segítséget az alábbi számlaszámon: 
GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY 18685286-1-13

Mészáros Ildikó
igazgató-helyettes

A tanév indulása óta
több területen in-
dult meg együttmû-
ködés a sóskúti is-
kolával. Szándé-
kunk, hogy a tagin-
tézménnyé válás ne
csupán szervezeti
szinten valósuljon
meg. A beszélgeté-
sekbõl kiderült,
nem csak feladata-
ink, de gondjaink is hasonlóak. Ennek jegyében készülünk kö-
zös szakmai értekezletre. Az iskolaérettség, az óvodából iskolá-
ba való átmenet problémáját kívánjuk megtárgyalni a két óvoda
és iskola nevelõtestületével. Bekapcsolódtunk az iskolaszék
munkájába is.

Tanulóink munkáikkal beneveztek a rajzversenybe Az én ka-
csalábon forgó palotám, illetve a Csillagközi utazás témájában.
Sóskúton a Polgárok Házában megrendezett kiállításon nézhet-
ték meg az érdeklõdõk a legszebb alkotásokat. Az eredményhir-
detést november 27-én ugyanott tartották. Kiemelt elismerésben
részesült: Csóli Attila és Fuksz Vivien (4. osztály), Madari
Martina és Rakonczai Diána (2. osztály), Gáspár Emese (1.
osztály). Ezzel egy idõben rendezték meg a mesemondó verseny
döntõjét, amelyen Szabó-Tóth Dávid 1. osztályos tanulónk 2.
helyezést ért el. Dávid a középdöntõbe jutott 14 versengõ gyer-
mek közül került a legjobbak közé.

A sóskúti alsós munkaközösségtõl meghívást kaptunk egy
nagyszabású, olvasást népszerûsítõ OLVA-SHOW-ba, amelyre a
téli hónapokban kerül sor. Nógrádi Gábor gyermekkönyveivel
ismertetjük meg tanulóinkat. A program része még filmvetítés,
vetélkedõ és végül író-olvasó találkozó a szerzõvel.

E sorok írásakor a nagykarácsonyi kirándulásra készülünk,
ahol alkalmunk lesz találkozni a lappföldi Mikulással és magyar
„kollégájával”. Elkezdõdtek a próbák a december 22-i Falukará-
csonyon való szereplésre is.

Mészáros Ildikó
tagintézmény-vezetõ, igazgató-helyettes

József Attila

Betlehemi királyok
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ùgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Fõtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

1929. december
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Mindenekelõtt hangsúlyozzuk, hogy a Pusztazámor Községért
Közalapítványt Pusztazámor Önkormányzata alapította 2003-
ban az Alapító Okiratban meghatározott közfeladatok ellátása
céljából. (A törvény szerint közalapítványt kizárólag önkor-
mányzat hozhat létre.)

Az elmúlt években – mint ahogy a zámoriak láthatták, tapasz-
talhatták – jó néhány nagyobb beruházás valósult meg a közala-
pítvány finanszírozása által. Ilyenek: az egészségház és gyógy-
szertár a szükséges belsõ felszereléssel, berendezéssel, a környe-
zet parkosítása, gépkocsi-parkolóhelyek kialakítása, az emlék-
mûvek környezetének rendezése, kulturális rendezvények szá-
mára alkalmas pihenõpark építése, mûfüves sportpálya létesíté-
se, az iskolában közösségi színtér kialakítása, az óvodai játszó-
udvar felújítása, a régi orvosi rendelõ helyén ízléses rendezvény-
terem kialakítása stb.

2007-ben a közalapítvány alapvetõ feladata egyrészt a fenti
intézmények folyamatos fenntartási költségeinek viselése, más-
részt a hagyományos kulturális rendezvények finanszírozása,
harmadsorban pedig a civil szervezetek támogatása.

Bizonyára érdekli a kedves olvasókat, hogy a közalapítvá-
nyunk miként gazdálkodott, mennyi bevételhez jutott és ebbõl
milyen célokra mennyit költött. 

Ebben az évben október 31-ig az egészségház közüzemi költ-
ségeinek (gáz-, víz- és  csatorna-, villanyszámlák) kiegyenlítésé-
re, takarításra és a védõnõi tanácsadó alapfelszerelésének
ÁNTSZ által elõírt pótlására, valamint javításokra több mint 2
millió Ft-ot költöttünk.

Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 2007. július
1-tõl a Pusztazámori Általános Iskola közüzemi számláinak ren-
dezése a közalapítványra hárul, ami eddig több mint 800 000 Ft-
ot tett ki.

A Kulturális rendezvény- és pihenõpark folyamatos gondozá-
sára, a kiszáradt fák, bokrok  pótlására, új cserjék, virágok be-
szerzésére és ültetésére, valamint a gyermekjátszótéri eszközök
javítására ebben az évben összesen 1,9 millió forintot fordítot-
tunk.

A község hagyományos kulturális rendezvényeinek (farsang,
március 15-i ünnepség, Falunap, szüreti mulatság, idõsek napja)
finanszírozása összesen 1,2 millió Ft-ot tett ki.

A civil szervezetek, alapítványok támogatása a következõkép-
pen alakult:

Az óvodának játékok vásárlására: 110 000 Ft
Általános iskolának 5 db számítógép 400 000 Ft
Gyermekmosoly Alapítvány: 100 000 Ft
Zámori Kör Egyesület: 380 000 Ft
Naplemente Nyugdíjas Klub: 160 000 Ft
Tárnoki Rendõrõrs: 230 000 Ft
Pusztazámori Polgárõr Egyesület: 400 000 Ft
Magyarok Öröksége Alapítvány: 30 000 Ft
Budaörsi Játékszín: 100 000 Ft
Összesen: 1 910 000 Ft
A közalapítvány tisztségviselõi semmilyen tiszteletdíjban nem

részesültek, munkájukat önzetlenül, társadalmi megbízatásként,
a falu és lakossága iránt érzett felelõsséggel végezték.

Ami a bevételi oldalt illeti, ebben az évben a közalapítvány
számlájára összesen 62 197 286 Ft folyt be. Ebbõl 61 617 300
Ft három nagy cég adománya, mely utolsó alkalommal került

számlánkra, mivel mind a három cég máshová tette át székhely-
ét. 

A fennmaradó összeget különféle gazdasági társaságok és ma-
gánszemélyek nyújtották. Külön köszönetet mondunk két önkor-
mányzati képviselõnknek, akik tiszteletdíjukat felajánlva 34 650
Ft-tal gazdagították bevételeinket.

Feltétlen köszönet illeti mindazokat, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át a közalapítvány javára ajánlották fel, melyet az
APEH összesen 32 267 Ft összegben átutalt bankszámlánkra. Az
így befolyt összeget karácsonykor az óvodások új játékainak be-
szerzésére fordítottuk.

Kérjük, hogy a jövõben is támogassák a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány mûködését, mely nyitott, politikamentes,
nem profitorientált közhasznú szervezet, ezért az annak adott
anyagi támogatás után a törvényes adókedvezmények igénybe
vehetõk.

Az elkövetkezõ új esztendõre a falu közösségének egészséges
életmódja, jobb közérzete és kulturális felemelkedése érdekében
kifejtett közfeladatok ellátásához további önzetlen, odaadó
munkát és eredményes gazdálkodást kíván a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány elköszönõ kuratóriuma: 

dr. Ágoston Rozália, dr. Fekete Zsuzsanna és Szigeti Sándor 

A közalapítvány adószáma: 18700547-1-13
Bankszámlaszám: 11742111-20050708 (OTP Bank, Érd)

Évközi számadás
a közalapítvány gazdálkodásáról

Zámori képek
– kommentár nélkül
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A Zámori Hírek 2007/3. számában
az augusztus 14-i és 30-ai képviselõ-
testületi üléseken történtekrõl írtunk.
E lapszámunkban a szeptember 3-i,
17-ei és október 29-i tanácskozáso-
kon elhangzottakat foglaljuk össze
röviden; a november 28-i ülésnapról
a következõ számunkban írunk rész-
letesebben.  

Szeptember 3.

Az ülésen  kilenc napirendi pontot tár-
gyaltak meg a képviselõk. 

A Tárnoki Rendõrõrs 2006. évi mun-
kájáról szóló írásos beszámoló megvita-
tása kapcsán  (melyet a testület egyhan-
gú szavazattal elfogadott) egyebek mel-
lett – képviselõi felvetésre – szó esett a
droghelyzetrõl, a megelõzés lehetõsége-
irõl, valamint a közlekedési szabályok
szigorú és következetes betartatásáról.
Az ülésen jelenlévõ tárnoki rendõrkapi-
tány, Pintér Lajos százados hozzászólá-
sában megköszönte a körzeti megbízott
részére biztosított szolgálati lakást, vala-
mint a zámori Polgárõrség együttmûkö-
dõ segítségét. 

A képviselõk megvitatták és ugyan-
csak elfogadták a Családsegítõ Szolgá-
lat, valamint a Nevelési Tanácsadó mû-
ködésérõl készült beszámolót. Ez utóbbi
napirend tárgyalásakor a szolgálat
Pusztazámoron dolgozó munkatársa,
Lászlóné Rozsnyai Henriett tájékoztatta
a képviselõket az itt végzett munkáról, a
szerzett tapasztalatokról. A képviselõk
mindkét tájékoztatót egyhangú szava-
zattal elfogadták.

Negyedik napirendi pontként az önkor-
mányzat idei költségvetésének elsõ félévi
teljesítésérõl szóló tájékoztatót tekintették
át a képviselõk. Dr. Kosztyi Emma szóbeli
kiegészítésében kitért a zámori iskola tagis-
kolává válása, valamint az útépítések  kap-
csán jelentkezõ finanszírozási kérdésekre.
Több hozzászólás és vélemény elhangzása
után a testület hét igen szavazattal elfogad-
ta a beszámolót. Ugyancsak egyhangú sza-
vazattal mondtak igent a képviselõk (5. na-
pirendi pont) a 2007. évi költségvetés mó-
dosítására, mely az állami normatívák vál-
tozása miatt vált esedékessé.

Ezt követõen a képviselõk áttekintették
a regionális települési szilárdhulladék-le-
rakóhely létesítése, üzemeltetése, rekulti-
vációja és a hulladék utókezelése tárgyá-
ban 2006. május 17-én létrejött megálla-
podás módosításának tervezetét. Pát-
rovics Benedek polgármester szóbeli tájé-
koztatója után a képviselõk tettek fel kér-
déseket, javasoltak pontosításokat a
dokumentumban. Tekintettel a napirend
tájékoztató jellegére, szavazásra nem ke-
rült sor.

A hetedik napirendi pont keretében a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosí-
tása kapcsán idõszerû tervezési szerzõ-
déssel foglalkoztak a képviselõk. A kér-
déskör megvitatása után úgy döntött a
testület, hogy Pusztazámor Község Tele-
pülésszerkezeti Tervét, valamint Helyi
Építési Szabályzatát módosítani kívánja
a tervezési szerzõdésben rögzítettek sze-
rint, és a munkával a Reng-Eng-Terv Épí-
tészeti Irodát (képviseli Pányi Zsuzsan-
na) bízza meg.

Nyolcadik napirendi pontként a
Pusztazámor Község Önkormányzata
– Utilis Kft. – Bánó Lászlóné – Bánóné
Rédai Anna – Tóth Nándor –
Agrifutura Zrt. közötti 2. számú föld-
csere-megállapodás módosítását tár-
gyalta a testület. A 2007. július 16-i
testületi ülésre beterjesztett 2. számú
módosítás nem lett aláírva, mivel ab-
ban a formában a cserepartnereknek
nem felelt meg. A hosszas vita utáni
szavazás során nem alakult ki minõsí-
tett többség (4 igen, 1 nem, 2 tartóz-
kodás), vagyis a testület a szerzõdés
módosítását nem fogadta el.

Az egyebek között szó volt még a
pusztazamor.hu önkormányzati portál
megújításával, üzemeltetésével kapcsola-
tos kérdésekrõl, a gyógyszertár nyitvatar-
tási idejérõl, valamint egyéb közérdekû
kérdésekrõl.

Szeptember 17.

A szeptember 17-i rendkívüli testületi
ülést azért hívtál össze, hogy az érdekelt
szülõk jelenlétében tisztázzák a
Pusztazámori Általános Iskola jövõjével
kapcsolatos félreértéseket. Az ülésen

meghívottként részt vett Sóskút polgár-
mestere és alpolgármestere, König Fe-
renc és Csernyák Péter, a település jegy-
zõje, dr. Újházi Miklós, az Andreetti Kár-
oly Általános, Mûvészeti Iskola és
Könyvtár igazgatója, Szabadosné dr. Var-
gha Magdolna.

Elsõként Pátrovics Benedek , felidézve
az elmúlt idõszak történéseit, elmondta: a
törvényi szabályozás változása miatt csak
alsó tagozatos iskola nem maradhat fenn,
ezért arról kellett döntenie a testületnek,
hogy bezárják az intézményt, vagy tago-
sodnak egy környékbeli nyolcosztályos
iskolához. A polgármester nyomatékosan
aláhúzta: a képviselõ-testület az elsõ le-
hetõséget teljesen kizárta, így megkez-
dõdtek az egyeztetések a sóskúti iskolá-
val.

Ezt követõen dr. Kosztyi Emma jegyzõ
ismertette a jogszabályi háttér változását,
az oktatás finanszírozásának normatíváit.
Mint elmondta, a tagiskolává válás a lehe-
tõ legoptimálisabb megoldás.

Az ülés során kifejtették véleményü-
ket a zámori képviselõ-testület tagjai,
Mészáros Ildikó tagintézmény-vezetõ, a
sóskúti meghívott vendégek. Dallos
Márta szülõ három kérdést fogalmazott
meg, melyre az illetékesek megnyugtató
választ adtak. 

A rendkívüli ülés második – egyebek
címet viselõ – napirendi pontja tárgyalá-
sa során a Bursa Hungarica pályázathoz
való csatlakozásról, a Kapusztnyik Fesz-
tiválon való részvételrõl, a községben
terjesztett, aláírás nélküli röplapokról,
valamint egyéb közérdekû kérdésekrõl
volt szó.

Október 29.

Az októberi soros testületi ülésen kilenc
napirendi pontot tárgyaltak meg a képvi-
selõk.

Elsõ három napirend keretében az
oktatási intézmények beszámolóit vi-
tatták meg a képviselõk. Elsõként a
Napköziotthonos Óvoda 2006. évi
mûködésérõl szóló anyagot tekintette
át a testület, melyhez  Szoloszkáné
Lepnyák Alíz óvodavezetõ és Pocsai
Andrea óvodavezetõ-helyettes tett szó-

A képviselõ-testület
ülésein történt
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beli kiegészítést. Ezt követõen a
Pusztazámori Általános Iskola
2006/2007-es oktatási évérõl szóló
beszámolója került terítékre. Az isko-
lával kapcsolatos képviselõi kérdések-
re Mészáros Ildikó igazgató-helyettes,
tagiskola-vezetõ és dr. Kosztyi Emma
jegyzõ válaszolt. A harmadik napiren-
di pont keretében az Andreeti Károly
Általános és Mûvészeti Iskola tavalyi
tanévérõl és a 2007/2008-as tanévvel
kapcsolatos tervekrõl volt szó. E napi-
rendnél Szabadosné dr. Varga Magdol-
na igazgató, Mészáros Ildikó igazgató-
helyettes, valamint Csernyák Péter
sóskúti alpolgármester reagált a felme-
rült kérdésekre. A képviselõ-testület a
beszámolókat – a szóbeli kiegészíté-
sek figyelembevételével – egyhangú
szavazattal elfogadta.

A képviselõ-testület ( a közelmúltbeli
kistérségi változásokra figyelemmel) szin-
tén egyhangú szavazattal módosította a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulás tár-
sulási megállapodást, valamint elfogadta
Budajenõ, Budakeszi, Páty és Telki ön-
kormányzatának csatlakozási szándékát
a társuláshoz.

Az ülés további részén a község te-
lepülésszerkezeti tervét érintõ dönté-
seket hozott. A testület úgy határozott,
hogy a HÉSZ módosításával kapcsola-
tos javaslatot – mely az ipari tevékeny-
ségek TEÁOR-szám szerinti szûrésérõl
szól – koncepcióként fogadja el, to-
vábbá megbízza Oláh Gábor képvi-
selõt, hogy a következõ képviselõ-tes-
tületi ülésre dolgozzon ki egy javasla-
tot az ülésen elhangzott ajánlások
alapján.

Az egyebek napirend tárgyalása so-
rán a testület – a közelmúltbeli kistérsé-
gi változásokkal összhangban – határo-
zatot hozott, mely szerint Puszta-
zámoron a családsegítést és a gyermek-
jóléti feladatokat a jövõben ( Érd váro-
sa helyett) a Budaörs Kistérség Többcé-
lú Társulás látja el. Az ülés záró részé-
ben a községgel kapcsolatos aktuális
kérdésekrõl volt szó.

November 28.

A novemberi testületi ülés nyílt részén
hat, míg a zárt ülésrészen egy napirendi
pontot tárgyaltak meg a képviselõk. Téma
volt egyebek mellett az önkormányzat
háromnegyed évi gazdálkodása, a 2008.
évi költségvetési koncepció, beszámoló
hangzott el a Pusztazámor Községért
Közalapítvány mûködésérõl. Az ülésen
történtekrõl februári számunkban részle-
tesebben is írunk.

K. Z.

Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.)
számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a

szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

III. fejezet. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
24. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) Az ingatlan elõtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetõleg ha a

járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület), saroktelek esetén
minden oldalán, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésérõl, a hóeltakarításról és
a síkosság-mentességrõl.

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról.
c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos

megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

d) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérõl.
e) A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ

nyesésérõl.
f) A jármûbehajtók átereszeinek építésérõl, jó karban és tisztántartásáról.
(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és

szolgáltató egységek elõtti járdaszakaszt, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedõ teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonos köteles
tisztán tartani.

(3) Az ingatlan elõtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári
idõszakban legkésõbb reggel 07.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az
összegyûjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani. 

(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, idõbeni korlátozás nélkül
végezhetõ.

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

Betûhív közlés – a szerk.

Közmeghallgatás
Pusztazámor Község Önkormányzatának

Képviselõ-testülete

2007. december 12-én
(szerdán) 18 órától
közmeghallgatást

tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében,
melyre minden zámori lakost tisztelettel meghív.

Napirend:
Az önkormányzat idei mûködése, gazdálkodása,

a képviselõ-testület tevékenysége.
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Célunk, hogy Zámor biztonságos település maradjon

Az egyesület tagjainak nevében idei évi sikernek könyvelhettem
el, támogatóinknak hála, hogy biztosított a mûködésünk, kap-
tunk annyi pénzt magánadományból,hogy autót tudtunk venni,
azt sikerült felszerelni, így nem kell már saját gépjármûvel,saját
benzinnel járni a falut.

Az év szinte minden napján volt járõrözés. Részt vettünk a fa-
lu eseményeinek biztosításában: jelen voltunk a kerékpárnapon,
a Falunapon, a bálokon, a lomtalanításon. Aláírtuk az Érdi Rend-
õrkapitánysággal és a hozzá tartozó települések polgárõrségeivel
való együttmûködési szerzõdést a kölcsönös segítségnyújtásról.

Sajnálatos eseménynek tartom, hogy egy röplapból az sejlett
ki, hogy a polgárõrség a falu polgármesteri hivatalának testõrsé-
ge, és a hivatal utasításaira cselekszik. Ez sértõ rám és a többi
polgárõrre nézve, hisz mindenki a saját szabadidejében jár éj-
szakai szolgálatba, míg más alszik.

A jövõ évre elõretekintve továbbra is fõ célunk, hogy a ma-
gunk lehetõségeivel hozzájáruljunk ahhoz, hogy Zámor to-
vábbra is nyugodt, biztonságos település maradjon. Ehhez
persze elengedhetetlen, hogy sikerüljön a mûködésünk zavar-
talan  biztosításához szükséges támogatást megszereznünk.
Ugyanis a benzin egyre drágább, az autó fenntartása is sok
pénzbe kerül, ezért várunk minden segítséget; köszönettel
vesszük vállalkozások, illetve magánszemélyek segítségét. Jó
lenne, ha új tagokkal bõvülne egyesületünk. Szeretném, ha az
információk gyorsabban jutnának el hozzám, ezért kérek min-
denkit: ha valami gyanúsat lát, hívja a 06-70-219-8311-es pol-
gárõrszámot. 

Békési Balázs
a Pusztazámori Polgárõr Egyesület elnöke

Az egyén és a közösség akaratának szolgálata

A választópolgárok bizalmából egy éve képviselõként veszek
részt a helyi közéletben. 

Az elmúlt egy évben a testületi üléseken minden alkalommal
aktívan részt vettem. Igen vagy nem szavazatomat minden eset-
ben több hozzáértõ, józan és sokat tapasztalt ismerõs vélemé-
nyének meghallgatása, valamint a világhálón megtalálható cik-
kek, írások tanulmányozása után alakítottam ki.

Nemmel szavaztam a szennyvíziszap-üzemmel kapcsolatos föld-
cserére ( egy év után derült ki, hogy a cserepartner jogi akadályok
miatt egyébként sem tud cserélni). Részt vettem az üzem megépü-
lése ellen folytatott kampányban, a népszavazás elutasító eredmé-
nye azonban nem csak az én munkámnak tudható be.

Elõször egyedül, majd két képviselõtársammal együtt határo-
zati javaslatot nyújtottunk be, hogy a Helyi Építési Szabályzat-
ba – más településekhez hasonlóan – nálunk is kerüljön be
azoknak a tevékenységeknek a felsorolása, amelyek települé-
sünkön nem folytathatóak, falunk egészséges, tiszta levegõjé-
nek, vizének és környezetének megvédése érdekében. Több al-
kalommal vettem részt a regionális és kistérségi társulás elõ-
adásain (Budapest, Százhalombatta), melyeken a téma a kistér-
ség további lehetséges fejlesztése volt. A hozzám fordulók
problémáit, kérdéseit a testületi üléseken minden esetben elõ-
terjesztettem, a testület döntését, vagy válaszát eljutattam az
érintetthez.

Az elkövetkezõ esztendõkben szeretném, ha még többen keres-
nének meg ötleteikkel, kérdéseikkel és problémáikkal, mert val-
lom: a képviselõ valójában azért van, hogy az egyén és a közösség
akaratát szolgálja és problémáit megoldja. Ilyen probléma a falu
mûködõképességének, fejlõdésének biztosítása. Ez csak úgy látszik
biztosítottnak, ha sikerül elérnünk, hogy vállalkozók idehozzák
vállalkozásukat, ezzel biztosítva a helybeliek munkalehetõségét, és
a falu mûködéséhez szükséges anyagi feltételeket is. Mindezek el-
lenére továbbra is nemet kell mondanom azokra a beruházásokra,
amelyek a mûködéshez szükséges anyagiakat esetleg biztosítanák,
de ezzel együtt a lakosság, a már megszületett és a születendõ
gyermekek egészségét bármilyen fokon károsítják. 

Kajzer Antalné
képviselõ

Elkötelezettséggel a gyermekekért

Napköziotthonos óvodánkban a nevelési év folyamán minden
tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta. A helyi
Nevelési Programunkban foglaltak szerint nemcsak külsõségei-
ben, hanem tartalmilag is a lehetõ legtöbbet próbáltuk nyújtani
számukra.

Elmondhatom, hogy 2007-ben is tartalmas programokat kí-
náltunk és valósítottunk meg. Melyek is voltak ezek? Õszi-
tavaszi kirándulások a községben és Sóskúton, õszi kirándu-
lás a XIII. kerületi tûzoltóságra, tavaszi a Budapesti Állat- és
Növényparkba, tavaszi kirándulás – vonatozással egybeköt-
ve – a nagycsoportosok részére a Campona játszóházába,
ahová a szülõk is elkísértek bennünket, s nagyon jól érezték
magukat. Bérletes színházi elõadások látogatása az Érdi Mû-
velõdési Házban, Mikulás-napi, karácsonyi ünnepség, far-
sang az óvodában, gyermeknapi rendezvény a szülõkkel
együtt, családi játszónapok szervezése az óvodában, egész-
ségnap szervezése a falu aprajának-nagyjának, az erdélyi
Marosvécs partnerközség küldöttségének fogadása, megis-
mertetése a helyi nevelési intézményekkel, nevelési prog-
rammal.

Nevelési programunk megvalósítása során változatos tevé-
kenységeket kínáltunk a rendszeres egyéni fejlesztés, egyéni bá-
násmód érvényesítése mellett. Ebben partnereink – logopédus,
pszichológus, a helyi általános iskola tanítói kara, védõnõ, orvos
– támogató segítségét élveztük.

Az elmúlt tanév során Reiner Sándorné Annuska néni nyugdíj-
ba vonult, segítõ munkáját ezúton is köszönjük. Nagyon sok
pusztazámori gyermeket nevelt az idõk folyamán. Új kolléga-
nõnk, Pálok Anita vette át helyét.

Óvodánkban a 2007/2008-as nevelési évben rendben meg-
kezdõdtek a foglalkozások, kiscsoportban a folyamatos beszok-
tatás, nagy-középsõ csoportban az iskolára való felkészítés. A lo-
gopédus, pszichológus kolléga ismét segítségünkre van a neve-
lõi munkánkban. A kistérségi óvodavezetõi fórum elsõ értekez-
letét óvodánkban rendezték meg.

A tanult dalokból, versekbõl ízelítõt adtunk a szüreti mulatsá-
gon, az idõsek napján, s a község más rendezvényein. Lelkesen
készülünk Nagykarácsonyba, ahol meglátogatjuk a Mikulást; re-
méljük sok meglepetést és ajándékot tartogat nekünk.  

Pocsai Andrea
óvónõ

Év végi számvetés
Pusztazámor közéletének szereplõihez eljuttatott levelünkben azt kértük, röviden foglalják össze: Milyen évet
zárnak, és mit várnak az új esztendõtõl? Az alábbiakban közöljük a kérdésünkre kapott válaszokat.
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Mi lesz veled, Pusztazámor?

Van úgy, hogy az ember az évek multá-
val jobban emlékszik a több évtized-

del korábban történtekre, mint arra, ami
néhány hónapja esett meg vele. Sóskúti
születésû fiatalemberként mindig némi
irigységet éreztem, amikor láttam, érez-
tem, tapasztaltam a zámoriak összetarto-
zását. A budapesti buszon, ha mi, sóskúti
sihederek, valamelyik zámori fiút ugrat-
tuk, a többiek rögtön a védelmére keltek.
Vigyáznunk kellett, hogy hol szabjuk meg
a határt, nehogy csetepaté legyen.

Pusztazámort, ahol egyszerû, dolgos
összetartó emberek éltek, alig 700-
an,1969-ben Sóskúthoz csatolták. Zsákte-
lepülés lévén, csak földutak vezettek to-
vább. Szerep nélküli kisközség volt, esõs
idõszakban tengelyig érõ sárral, de sok
csinos lánnyal. A csinos lányokat azért
említem, mivel a szívem hozott ide
Pusztazámorra. 1971-ben megnõsültem,
családot alapítottam, házat építettem. Ma-
gam is pusztazámori lettem. Mindezt 36
év után nézve, ma is csak örülök ennek. 

A sors úgy akarta, hogy 1991-ben
Pusztazámor polgármestere lettem, és a
mai napig is ezt a tisztet töltöm be. 1992-
ben leváltunk Sóskútról és újra önálló te-
lepülés lettünk. Nekünk képviselõknek
feladatunkká vált, hogy a lakosság egyet-
értésével, segítségével, a település min-
dennapos gondjait kezeljük, a jövõjét pe-
dig biztos alapokra helyezzük.

E munkálkodás révén 1993-ban nyílt le-
hetõség egy, a falu életét döntõen befolyá-
soló új beruházásra, amikor a fõváros
kommunális hulladékának lerakóhelyet
kerestek. Nem kapkodtuk el a dolgot. Meg-
kérdeztük az itt lakókat, engedjük-e, hogy
a hulladéklerakó megépüljön Pusztazámor
határában. Egy autóbusznyian, mintegy
negyvenen elmentünk Ausztriába, hogy
megnézzünk egy ott már mûködõ hasonló
hulladéklerakót, mint amilyet mi szeret-
tünk volna megépíteni.  Az utazók között
olyanok is voltak, akik ellenezték a beru-
házást, de látva az osztrák példát, megvál-
toztatták véleményüket. Többen megje-
gyezték, hogy jó-jó, de mi magyarok va-
gyunk, mi a garancia arra, hogy nálunk is
így fog mûködni. Azt válaszoltuk: részint
mi, a zámoriak bizalmából tisztséget vise-
lõ képviselõk vagyunk a garancia, hiszen
mi is itt élünk. Ezek után 1993 nyarán, a la-
kosság népszavazáson támogatta a beru-
házás megvalósítását. 

Pusztazámor az országos érdeklõdés kö-
zéppontjába került, hiszen egy, a fõváros
szempontjából is fontos kérdésben, józan
mérlegelés után meghozta döntését: befo-
gadta a hulladéklerakót. 1996-ban megkö-

töttük a szerzõdést a Fõvárosi Önkormány-
zattal. A megvalósult beruházás anyagi
hasznából csatornáztunk,  utakat aszfaltoz-
tuk, iskolát, óvodát építettünk. Ezt minden-
ki láthatta, tapasztalhatta. Úgy gondolom,
hogy jó döntést hoztunk mi, az önkor-
mányzat, a helybeliekkel együtt. Bevétele-
inket a falu fejlõdésére fordítottuk. Ezen fej-
lesztéseknek a hasznát nemcsak az akkori
lakosok, hanem a késõbb Pusztazámorra
költözött és szeretettel fogadott betelepülõk
is élvezik. Pusztazámor kivirult, szép lett.
Olyan, „mint egy svájci falu” – idézem egy
más településen lakó barátom véleményét
a sok-sok vélemény közül.

Idáig szép a történet, de mi lesz ez-
után? Engem ugyanis minden nap mar-
nak a kétségek: Hogyan tudjuk fenntarta-
ni az elért életminõségünket? Megma-
rad-e a legénykoromban irigyelt falusi
összetartás, vagy demokrácia címén em-
ber embernek farkasa lesz? Lesz-e pénz-
ügyi fedezet mindazon vívmányaink
fenntartására, amelyet az elmúlt
tizenévben elértünk?

A folyamatokat figyelõ ember, tévedés
nélkül állapíthatja meg: az állam segítsége
évrõl évre csökken, pénzügyi terheink év-
rõl évre nõnek. A megoldást megint a nyo-
morúságos pénz megszerzése jelentheti.

Hogyan? Valószínûsíthetõ, hogy egyet-
len nagy cég sem fog idetelepülni hoz-
zánk. Miért tenné, amikor a térségben az
autópályához közelebb tobzódhat a kíná-
latból. Nincs természeti kincsünk, termál-
vizünk, turisztikai látványosságunk. Mire
alapozzuk a jövõt? A legkézenfekvõbb-
nek az tûnt, hogy folytatni kell – a falu ér-
dekeit, környezeti védelmét maximálisan
szem elõtt tartva – a környezetvédelmi
beruházásokat. Újabb lehetõségként tûnt
fel az év elején a fõváros szennyvíziszap-
jának kezelésére szolgáló szennyvíz-
iszap-szárító telep megépítése, amely rá-
adásul a hulladéklerakó fölös hõenergiá-
ját is hasznosította volna. A történetet
minden pusztazámori ismeri.

A népszavazás elõtt a régi egyetértés
helyett azonban érthetetlenül fura véle-
mények kerültek nyilvánosságra, szóban
és írásban. Lángra lobbant a falu. A tûz
azóta is ég. Rágalmak, vádaskodások
hangzottak el. Felfokozott légkörben le-
zajlott népszavazáson a település lakói
elutasították a beruházást. Kár, hogy ilyen
döntés született. De nem ezért ragadtam
tollat, hanem azért, mert a vádaskodások
nem csitulnak. Rágalmazásszintû nyilat-
kozatokat hallhatunk. Perelnek több
pusztazámori lakost. Szórólapok tömkele-
ge landol a postaládákban, melyekkel

egyesek próbálják a lakosságot befolyá-
solni. 

De mire? Ha csak a kényelmünkre gon-
dolunk, mibõl lesz pénze a falunak? Vagy
már nem számít semmi, elég volt idetele-
pülni a készbe, a falu sorsa már nem fon-
tos. Azoknak a gyermekeknek, akiket nem
tudnak a szülei autóba ültetni és elvinni
más iskolába, Pusztazámoron kell iskolá-
ba járniuk. Az intézmények fenntartásá-
hoz pedig sok pénzre van szükség, melyet
nekünk kell elõteremteni. Olyan beruhá-
zásokra van szükségünk, melyek eltartják
a falut. E cél érdekében kellene nagyobb
egyetértés; olyan, mint amilyet 1993-ban
tanúsított a település. És nem  merev elzár-
kózással kellene közelíteni az ötletekhez,
csak azért, mert napjainkban – a demokrá-
cia címén – a tiltakozás a sikk.

Országos kampány keretében foglalko-
zik a kérdéssel a média. Képtelenségek-
rõl, igaztalan dolgokról hallhatunk: meg-
mérgezzük a falut, elértéktelenednek az
ingatlanok stb. Arra a vádra, hogy elérték-
telenednek a földek Pusztazámoron,
hadd említsek egy példát: 2007  októbe-
rében egy 42,01 aranykoronás földet,
amit a tulajdonos a kárpótlási földárveré-
sen 500 Ft/aranykorona értéken vett, 25
millió forintért adott el. (Ennyit a föld elér-
téktelenedésérõl.) Védekeznek egyes cso-
portok, pedig nem is támadják õket. Tá-
madnak egyes csoportok, pedig nincs is
okuk rá. Határozottan, de következetle-
nül.

Aki közszereplésre adja a fejét, készül-
jön fel, hogy nem mindig és nem minden-
ki ért egyet vele. Ezzel nincs is baj. A mai
világban arra is fel kell készülni, hogy né-
ha alantas vádak, támadások is érik az
embert. Ezt is el kell viselni.

A kérdés az: Lesz-e még egy összetartó,
élni akaró kis település a zámori patak
völgyében? Mibõl fogjuk fenntartani in-
tézményeinket, mibõl telik a további fej-
lesztésekre, munkahelyteremtésre? Ki ad-
ja meg a választ? Ezekre a kérdésekre a
nagy hangon vádaskodók sajnos eddig
nem tudtak választ adni.

Mi lesz veled, Pusztazámor? Hiszek ab-
ban, hogy él még a zámori összetartás!
Hiszek abban, hogy együtt meg tudjuk
valósítani mindazon elképzeléseinket,
melyek révén kis falunkra továbbra is úgy
tekinthet a zámori lakos, vagy az erre já-
ró idegen, mint egy ékszerre!

Ehhez minden jóérzésû falusi lakótár-
sam segítségét kérem!

Pusztazámor 2007. december havában
Pátrovics Benedek

polgármester
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„Csak törpe nép felejthet õs nagyságot…”
Részlet az aradi vértanúkra emlékezõ, 2007. október 6-án

Pusztazámoron tartott megemlékezésen elmondott beszédbõl

„Csak törpe nép felejthet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket, a lelkes

eljár õsei sírlakához, s gyújt régi fény-
nél Új szövétneket.” (Garay János)

A szabadságharc leverése után, 1849
szeptemberének végén összeült a haditör-
vényszék, és Aradon tizenhárom honvéd-
tisztet felségsértés címén halálra ítélt a
Habsburg vérbíróság. Koncepciós per
volt-e az aradi vértanúk elleni eljárás? Az
ítéletek a magyar történelemben nem elõ-
ször és a mi életünkben is jól ismert mó-
don, már az eljárás elõtt készen álltak, és
messzemenõen kérdéses volt az ítéletek
jogi megalapozottsága is.  

Magyarország és Erdély teljhatalommal
felruházott ura, Haynau táborszernagy 14 ta-
gú haditörvényszéke tanuk meghallgatása,
védõk részvétele nélkül, két tárgyalás után
olyan honvédtiszteket ítélt halálra, akik a
szabadságharc kitörése elõtt a császári és ki-
rályi seregben tényleges tisztként szolgáltak
és a szabadságharc alatt tábornoki rangot ér-
tek el, vagy önálló seregtestet vezettek.

E katonák sokban különböztek: néhá-
nyan forradalmárnak vallották magukat,
mások csak esküjükhöz kívántak hûek ma-
radni. A magyarokon kívül volt közöttük
német, osztrák, lengyel, horvát, szerb; kis-
nemes, polgár és fõnemes; dúsgazdag és
vagyontalan; voltak közöttük barátok és el-
lenfelek, de egyben azonosak voltak: hõsi-
esen harcoltak s áldozták életüket a magyar
szabadságért, nemzeti függetlenségünkért.

A hõs hazafiakat legméltóbban saját
búcsúszavaikkal  jellemzhetjük! 

Így szólt Damjanich tábornok,feleségé-
nek, Emíliának vigasztalásul szóló imája:

Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre
a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld
akaratát a népek javára! Adj erõt, ó, Atyám,
az én szegény Emíliámnak, hogy beválthas-
sa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének
erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot!
Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe
süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó,
Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem
sem ismeretlen elõtted: azok szerint ítélj fö-
löttem kegyesen, s engedj a túlvilágon ke-
gyes elfogadást találnom. 

Ámen.
Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam,

mindig csak szolgáltam. És halálommal is
szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar
népem és hazám, tudom megértik ezt a
szolgálatot. 

Kiss Ernõ: Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok dicsõ szent-
jei virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé
az életük. 

Dessewffy Arisztid: Tegnap hõsök kel-
lettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt
hazám szolgálata. 

Knézics Károly: Milyen különös, hogy
Haynau bíró is keresztény és én is az va-
gyok. Csak az ördög keverhette így össze
a kártyákat. 

Lahner György: Krisztus keresztje és a
bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mel-
lett oly törpe az én áldozatom. 

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen
a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövé-
ben érett apostollá az apostolok lelke és
bitófa tövében kell forradalmárrá érni a
magyar lelkeknek. 

Leiningen Károly: A világ feleszmél
majd, ha látja a hóhérok munkáját. 

Nagy-Sándor József: De rettenetes vol-
na most az elmúlásra gondolni, ha sem-
mit sem tettem volna az életemben. Alá-
zatosan borulok Istenem elé, hogy hõssé,
igaz emberré, jó katonává tett. 

Pöltenberg Ernõ: Minket az ellenség
dühös bosszúja juttatott ide. 

Török Ignác: Nemsokára Isten legmaga-
sabb ítélõszéke elé állok. Életem parányi
súly csupán, de tudom, hogy mindig csak
Õt szolgáltam. 

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket
nekem, amely népem és hazám szolgála-
táért lángolt.

Schweidel József búcsúszavai, melyek
talán a legaktuálisabbak: A mai világ a sá-
tán világa, ahol a becsületért bitó, az áru-
lásért hatalom jár. Csak egy igazi forrada-
lom, a világ új forradalmi embersége sö-
pörheti el ezt az átkozott, meghasonlott
világot.(…) 

Október 6-án nem csak Aradon vol-
tak kivégzések. Ezen a napon Pesten
kivégezték gróf Batthyány Lajost, az
elsõ  magyar miniszterelnököt. Halála
után fennmaradt egy Ferenc Józsefre
mondott családi átok, amely úgy
hangzott, mint egy bibliai prófécia. Aki
nem hisz a jóslatokban és az átkokban,
azt is bizonyára elgondolkoztatja hogy
a császár családjának 13 áldozattal
kellett bûnhõdnie az aradi vértanúkért.
(…) 

Károvits Tamás

Segíts Danikán!
Községünkben él Garbacz Danika 4 éves halmozottan sérült kisfiú. Szülei a biatorbágyi Dr. Vass Miklós Alapítványhoz hordják
fejlesztésre. Ahhoz, hogy a gyermek közösségbe járhasson, feltétlenül szükséges a különbözõ konduktori foglalkozás.

Kérjük mindazok segítségét, akik anyagilag támogatni tudják az alapítványt. Segítsék Danika fejlõdését!
Az alapítvány neve: Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlõdésmenetû Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten

Közhasznú Alapítvány, számlaszáma: Elle Bank: 17000019-11157986
Szociális Bizottság
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Megemlékezések: az életkori sajátosságok figyelembevételével
Hogyan, milyen módszerekkel emlékez-
nek meg iskolánkban nemzeti ünnepe-
inkrõl, köztük nemzeti gyásznapunkról,
október 6-áról? A kérdésre Mészáros Ildi-
kó igazgató-helyettestõl kértünk választ.

– Egy alsó tagozatos iskolában nem köny-
nyû történelmi megemlékezést tartani. A
gyerekek életkori sajátosságai, háttéris-
mereteik hiánya és idõfelfogásuk éretlen-
sége miatt. Talán a legnehezebb mindkö-
zül az október 6-i gyásznap. Az elõzmé-
nyeket jelentõ '48–49-es eseményekrõl
csak a rákövetkezõ tavaszon, március 15-
e kapcsán esik szó. A forradalom és sza-
badságharc idõszakáról szóló történetek,
dokumentumok, tárgyak között számos
olyan van, amely a gyerekek számára ér-
deklõdést keltõ. A halál, a gyász még csa-
ládi vonatkozásban is nehezen értelmez-
hetõ számukra, hát még nemzeti tragédi-

aként. Nem véletlen, hogy csak a negye-
dikes olvasókönyvben jelenik meg elõ-
ször e téma. 

Iskolánknak van egy négy évre szóló,
pedagógiai megfontolás alapján össze-
állított kirándulásterve. Ennek keretén
belül tavaly szeptember végén jártunk
Pákozdon. Az emlékmû, az emlék-
múzeum felkeresése élményszerûvé
tette a történelmi idõk felidézését. Eh-
hez már könnyebb volt kötni az októ-
ber 6-i megemlékezést, amely saját
összeállítású diavetítésbõl és gyertya-
gyújtásból állt. Idén is készítettünk tab-
lót, vetítettünk diát, gyújtottunk gyer-
tyát, de a kirándulás élménye nélkül
kevésbé érintette meg a gyerekeket.
Még sok ünnepségen kell részt vennie
ahhoz ennek a korosztálynak, hogy a
forma igaz tartalommal teljen meg szá-
mukra. K. Z.

Idén ünnepeljük Árpád-házi
Szent Erzsébet születésének

800. évfordulóját. Nevét, ál-
dozatos életét szerte a világ-
ban Észak- és Latin-Ameriká-
ban, Ázsiában és természete-
sen Európában, de különösen
Németországban és Angliában
tisztelik. Valójában ki is volt õ?

A Bánk bánból is ismert II.
Endre magyar király és hitve-
se, merániai Gertrúd harmadik
gyermekeként Sárospatakon
született 1207-ben. Nõvére a
bolgár cár felesége lett, bátyja
pedig IV. Bélaként lépett a ma-
gyar királyok sorába. A kora-
beli szokásnak megfelelõen az
uralkodó családok sarjait már
gyermekkorukban eljegyez-
ték. Erzsébet mindössze né-
gyéves volt, amikor a pesti

belvárosi plébániatemplom-
ban királyi pompával odaígér-
ték a türingiai tartománygróf
fiának. Pozsony várában adta
át a királyi pár ünnepélyesen
Erzsébetet a türingiai küldött-
ségnek. A királylány a trónörö-
kös családjánál nevelkedett
Wartburg várában, együtt je-
gyesével, Hermann gróffal, aki
azonban betegség következté-
ben még gyermekkorában
meghalt. Öccse, Lajos gróf
azonban annyira megkedvelte
a királylányt, hogy õ lett újabb
jegyese, majd férje, amikor Er-
zsébet az akkori viszonyok
szerinti felnõttség küszöbét, a
14. életévét betöltötte.

A krónikák feljegyezték,
hogy Erzsébet sokat imádko-
zott és nagy szeretettel viselte-
tett a szegények és a koldusok
iránt. Szinte mindenét igyeke-
zett szétosztani a nélkülözõk-
nek. Anyósa ezt a szokását
igen rossz néven vette. Igyeke-
zett fiát is Erzsébet ellen han-
golni, eredménytelenül. Ezzel
kapcsolatos híres rózsacsodá-
ja: megtiltották neki, hogy tá-
mogassa a szegényeket. Õ ti-
tokban mégis segítette õket.
Egyszer éppen cipókat vitt kö-
tényébe fogva. Mikor már-már

rajtakapták, a cipók rózsává
változtak. Ezért ábrázolják a
leggyakrabban kezében ró-
zsákkal.

Erzsébet és Lajos gróf bol-
dog házasságban éltek. Mikor
a férj a császár szolgálatában
három évre Itáliába távozott,
Erzsébet sikeresen kormá-
nyozta a tartományt. Tehetsé-
ges vezetõnek bizonyult: az
1226-os nagy járvány és éhín-
ség idején gabonát osztatott,
ingyen kórházat mûködtetett a
wartburgi vár mellett. Felje-
gyezték, hogy naponta 900
szegényt étkeztetett. Ha el-
fogytak tartalékai, saját éksze-
reit is eladta, hogy élelmet ve-
hessen a rászorulóknak.

Ifjú férje Itáliában járvány
következtében életét vesztette.
Erzsébet a gyászszertartást kö-
vetõen önként távozott Wart-
burgból. Marburgban telepe-
dett le. Itt is kórházat alapított.
A kórházat és kápolnáját a két
ével korábban elhunyt Assisi
Szent Ferenc tiszteletére szen-
teltette és magára öltötte a fe-
rencesek egyszerû szerzetesi
ruháját. Egyszerû parasztház-
ba költözött. Fõzött, mosott a
rászorultakra, gyógyította
õket. A gyász elmúltával ural-

kodói kérõi voltak, de vala-
mennyit visszautasította, hogy
szegényeinek szentelhesse
egész életét.

Életszentségének híre gyor-
san terjedt, messze földrõl za-
rándokoltak hozzá segítségért.
Mindössze huszonnégy éves,
amikor az özvegy, háromgyer-
mekes édesanya rövid beteg-
ség után, 1231 novemberében
visszaadta lelkét a Teremtõ-
nek. Feljegyezték róla: mo-
sollyal az arcán fejezte be föl-
di életét.

Alig négy év múlva, 1235-
ben IX. Gergely pápa szentté
avatja. Életpéldája elevensé-
gének fényes bizonyítéka,
hogy korunk olyan nagy alak-
ja, mint kalkuttai Teréz anya is
Erzsébet példáján indult el a
szolgáló szeretetben a világ
nélkülözõinek méltóságát
mindig szem elõtt tartó útján.

Idén 800 éve született ez az
örök fiatal, mindig szép és ma
is velünk élõ nagyszerû terem-
tés, Árpád-házi Szent Erzsé-
bet. Legyünk büszkék rá és
kérjük közbenjárását életünk
nehéz pillanataiban.

(Szerdahelyi Csongor írása
alapján összeállította:)

Dr. Fekete Zsuzsanna

A szolgáló szeretet szentje
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„... képviselt véleményéért ebben a fa-
luban még senkit sem ért hátrány, megtor-
lás (...) Ha a hatályos törvények szerint él-
nek véleménynyilvánítási jogukkal, sem-
miféle retorzió nem érheti õket (a polgá-
rokat)” – mondta a polgármester a Zámori
Hírek októberi számában megjelent inter-
júban. Az interjú olvasása után úgy érez-
tem, hogy mindenképpen tollat kell ra-
gadnom, mert mintha a valóság merõben
másként festene az elmondottakhoz ké-
pest.

De kezdjük a legelejérõl. Úgy nyolc hó-
nappal ezelõtt a falu lakossága elsöprõ
többséggel nemet mondott a polgármester
és a „hulladéklerakó szellemi atyja” cím-
mel büszkélkedõ Bánó László nagy ívû „fa-
lufejlesztési” elképzelésére, szinte egyként
elvetette azt, hogy Pusztazámor határában,
az ország legnagyobb hulladéklerakója
mellett létesüljön az ország legnagyobb
szennyvíziszap-kezelõ központja. A nép-
szavazás elõtt sebtében közvélemény-ku-
tatatást végezve, és látván a lakosság értet-
lenkedését és a  beruházással szembeni el-
lenérzését, néhány falubeli aggódni kez-
dett, hogy Pusztazámor – a falu akaratával
szemben – az ország elsõ számú szemét-
és szennyvíziszap-feldolgozó központjává
válhat. Spontán szervezõdve – voltak egy-
két tucatnyian – saját szaktudásukra, hazai
és külföldi szaktekintélyek véleményére tá-
maszkodva kampányolni kezdtek, hogy
felvértezzék háttérismeretekkel a döntés-
hozatali helyzetbe került polgárokat, mivel
az ezzel kapcsolatos önkormányzati tájé-
koztató korántsem volt kimerítõ. Minden
egyes írásunk körültekintõ mérlegelés és a
jelenlévõk jóváhagyásával került nyilvá-
nosságra, egyik írás sem volt önkényes ma-
gánakció szüleménye, kínosan ügyeltünk
arra, hogy ne egyvalaki, hanem a tervezett
szennyvíziszap-kezelõ ellen irányuljon. 

A népszavazás végeredményével min-
denki tisztában van, de a referendum utó-
zöngéi kevéssé ismertek. Nemrégiben e
spontán szervezõdött, EZÉRT néven is-
mertté vált „mozgalom” három tagja –
Nyitray András, Lelkes Zoltán és Réder
Ferenc – bírósági idézést kapott, Bánó
László cége jó hírnév megsértése címén
keresetet nyújtott be ellenük. Bevallom,

látván Bánó László szerepjátékát a nép-
szavazást megelõzõ falugyûlésen – durcá-
san viselkedett, mint egy gyerek, akitõl el
akarják venni a játékát –, tartottam attól,
hogy nem fog belenyugodni egy népsza-
vazási fiaskóba. Tõlünk délebbre fekvõ
országokban sokszor találkoztam azzal,
hogy a „hatalmasságok” kiválasztanak a
tiltakozó tömegbõl néhány embert, és
példát statuálva jogi, illetve másfajta lépé-
sekkel vesznek elégtételt vélt sérelmei-
kért. 

Le a kalappal a képviselõ-testületünk
tagjai elõtt, akik tudomást szerezve a ké-
szülõ perrõl, dr. Andrásfalvy András kez-
deményezésére azon nyomban írásban
kérték Bánó Lászlót, hogy álljon el a kere-
settõl. Értetlenül állok ugyanakkor az
elõtt, hogy csak egyvalaki nem írta alá e
folyamodványt,  a polgármester. Ha meg-
választott képviselõink számára egyértel-
mû volt, hogy hallatniuk kell a hangjukat,
akkor a polgármester számára ez miért
nem evidens? Hivatali tisztségénél fogva
kötelessége lenne minden rendelkezésére
álló eszközzel oltalmaznia a polgárok jó-
létét és békéjét.

A bepereltektõl tudom, hogy a periratok-
hoz csatolt anyagokon jól látható a polgár-
mesteri  hivatal faxszáma. Az is visszatet-
szõ, hogy fellelhetõ közöttük a polgármes-
ter emlékezetes, tárgyilagosságot nélkülö-
zõ sértõdött hangú „összegzése” az omi-
nózus falugyûlésrõl, arról, hogy – szerinte
– a rendezvényen a fõ kérdés a személyes-
kedés, a döntéshozó testület és a polgár-
mester szavahihetõségének megkérdõjele-
zése volt. Az én olvasatomban a falugyûlés
békés volt (nem okozott megbotránkozást
a megállapodás letagadása sem), nem irá-
nyult senki ellen, és lényegében arról szólt,
hogy az egybegyûltek túlnyomó többsége
erélyesen elutasította a nagyratörõ tervet. A
két héttel késõbb tartott népszavazás vég-
eredménye pedig híven tükrözte a falugyû-
lésen történteket.

Így állunk ma. A jobb sorsra érdemes
Pusztazámor nem páratlanul szép fekvé-
sérõl, díszes fogadóiról és tiszta levegõjé-
rõl válik ismertté, hanem a szemétrõl és a
szennyvízrõl, most pedig már a perrõl is.
Az írott és elektronikus sajtóban egyre-

másra jelennek meg bíráló írások a perrõl,
ugyanakkor minálunk – ahol „a képviselt
véleményéért senkit se érhet hátrány” –
csönd honol... Mintha természetes lenne,
hogy pert akasztanak azok nyakába, akik
vállalva a nyilvánosságot, fáradtságot és
idõt nem sajnálva mindent megtettek
azért, hogy tájékoztassák a lakosságot a
tervezett szennyvíziszap-kezelõ „mellék-
hatásairól”.

Le kell szögeznem, hogy semmilyen  –
pozitív vagy negatív – indulatokat nem
táplálok Bánó László vagy Pátrovics Bene-
dek iránt, jóformán nem is ismerem õket,
ezért nem mondhatok róluk se jót, se
rosszat. A fentebb leírt cselekedeteik vi-
szont mélységesen felháborítanak. Ezért
tiszteletteljesen kérem a polgármestert,
hogy beperelt választói védelme érdeké-
ben, és a felpereshez fûzõdõ, sokat emle-
getett régi barátságára hivatkozva vesse lat-
ba minden tekintélyét és befolyását, hogy
az Utilis Kft. álljon el a keresettõl. Nem
négyszemközt vagy telefonon, hanem nyil-
vánosan és hangosan kell felszólítania Bá-
nó Lászlót: álljon el a pertõl!  

A kedves falubeliekhez is lenne egy ké-
résem: tiltakozásunk bizonyítékaként ad-
junk erkölcsi támogatást a perbe fogottak-
nak!

Petky József
újságíró

Pusztazámor, Öveges József utca 12.

Fordított zámori világ

Hirdessen a Zámori Hírekben!
Kornétás Kiadó 1138 Budapest, Népfürdõ utca 15/D. Telefon/fax: 06 1 239-0146,

E-mail cím: titkarsag@kornetas.hu. Hirdetési manager: Tálics Krisztina
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Abban egyetértek Petky Józseffel, hogy a
zámori világ valóban megfordult. Sajnos
azonban olyan irányban, ami nem a te-
lepülés jövõbeni fejlõdését szolgálja,
hanem a megosztást, a másik vélemé-
nyének, személyének sárba tiprását. A
felvázolt, testületi üléseken megjelenõ
stílus, viselkedés, nem az együttmûkö-
dés, közös útkeresés érdekeit szolgálja,
hanem a másik vélemény elnyomását,
legyõzését. 

Vajon mi volt elõbb a tyúk, vagy a to-
jás? A mi esetünkben, a hulladéklerakó
volt elõbb, s aztán költöztek be nagyon
sokan a faluba, akik most ezt a kérdést fe-
szegetik. Jól tudjuk, tudományos válasz
nincs az elõzõre, de Pusztazámor eseté-
ben a válasz egyszerû. Elõbb volt a hulla-
déklerakó, amely megteremtette az inf-
rastrukturális feltételeket ahhoz, hogy lak-
ható, beköltözhetõ legyen a falu. Meglett
üzletemberek s körültekintõ szakemberek
költöztek Pusztazámorra.  Gondolom, át-
tekintették azt is, hogy itt egy hulladékle-
rakó mûködik, s még mintegy 35-40 évig
mûködni is fog. És minden bizonnyal
számba vették a lakosságszámot, a fej-
lesztési lehetõségeket, a belterületbe vo-
nási stopot.

A szennyvíziszap-kezelõ ügyét az
önkormányzat rosszul kommunikálta a
lakosság felé, viszont a nép akaratát tu-
domásul vette, és semmiképp nem kí-
vánja annak ellenére. Ahogyan eleget
tett a képviselõ-testület azon ígéretei-
nek, hogy nem kell hulladéklerakási dí-
jat fizetni, iskolát, óvodát épít, egész-
ségházat mûködtet. Mivel megkérdezte
a falu népének véleményét, fenti kér-
désben is ennek megfelelõen jár el. Tel-
jességgel és végérvényesen elvetette a
testület, hogy szennyvíziszap-kezelõ
üzemet épít.

Sajnos, ezt a kérdés a kételkedés,
hangulatkeltés, a gyanúper felhasználá-
sa miatt sokan életben tartják, ahelyett,
hogy a település jövõjével foglalkozná-
nak. Jelenleg azon megy a munkálko-
dás, hogy milyen üzem, illetve kereske-
delmi, szolgáltató ipar ne települjön
Pusztazámorra. A népszavazás (2007.
március 4.) óta eltelt mintegy 9 hónap
alatt még egyetlen ötlet, befektetõnév,
kapcsolat nem került napirendre. Arról

sem hangzott el javaslat, hogy hogyan
növelje az önkormányzat törvényesen a
bevételeit, anélkül, hogy másfajta adó-
kat vezetne be, illetve növelné az eddi-
gi adók összegét. 

A polgármester hivatali kötelezettsé-
geit a polgármesterek jogállásáról szóló
törvény taglalja, s egyetlen helyütt nem
említi, hogy a magánszemélyek között
folyó perekbe be kellene avatkoznia –
véleményem szerint ez kifejezetten til-
tott terület. Mindenkinek alkotmányos
alapjoga, hogy állampolgári, illetve
személyi jogait érvényre juttassa a tör-
vények által megengedett eszközökkel.
Ha a polgármester beavatkozna a ma-
gánjogi perekbe, nem beszélhetnénk al-
kotmányos államhatalomról, sõt a köz-
hatalmi jogosítványokkal való vissza-
élésrõl cikkeznének az újságok. A pol-
gármester jogai és kötelezettségei tör-
vényben, illetve más jogforrásban van-
nak rögzítve. Mi lenne a lakosság véle-
ménye, ha egy-egy birtokvitás ügyben a
polgármester mint a település elsõ em-
bere beavatkozna. Az vesse rám az elsõ
követ, aki helyeselné.

Hol a határ a közügy és magánügy
között? Véleményem szerint jelen eset-
ben egyesek egy magánügybõl próbál-
nak közügyet gyártani, s ismételt cél-
ként, mintegy mentõövként megragadni
a szennyvíziszap-kezelõ üzem ügyét,
ahol valóban hibázott az önkormány-
zat. Igen, tenni szeretett volna valamit,
hogy pótolja a forrásokat, de rosszul fo-
gott hozzá, nem tájékoztatta kellõen és
idõben a település lakosságát. Három-
negyed évvel a népszavazás után, gon-
dolom, feltehetõ a kérdés: Meddig
használják fel ezt még a település meg-
osztására, az emberek befolyásolására?
Miért történnek aláírásgyûjtések olyan
kérdésekben, amelyekben közel egy év
van hátra a döntésig, s törvény adta esz-
közökkel jogosultak az itt lakók véle-
ményüket kinyilvánítani?

Hogyan vigyázzon a polgármester a te-
lepülés jó hírnevére, ha folyamatosan
csalást, árulást, panamát sejtve egyesek a
Közigazgatási Hivatalhoz, országos napi-
lapokhoz, rádióhoz, tévéhez fordulnak
azokkal a kérdésekkel, amelyet helyben
kellene feltenni és megválaszolni, és

amelyek a település „belügyét” képezik,
melyektõl Pusztazámor jövõje függ.

Nem látszik a konszenzuskeresés, a
kompromisszum, az együtt dolgozás le-
hetõsége a falu továbbélése érdekében.
Egy dolog számít: hogyan tudom a másik
véleményét elnyomni és hogyan tudok
azon felülkerekedni. Van kritika, de nem
építõ jellegû, hanem gyanúsító, bizalmat-
lanságot keltõ, rosszindulatú, s célja nem
a megoldás keresése, hanem a zavarkel-
tés. Pedig, úgy gondolom, erre van ma a
legkevésbé szükség.

A helyi újságban közölt interjúban va-
lóban azt nyilatkoztam: képviselt véle-
ményéért ebben a faluban még senkit
nem ért hátrány, megtorlás. Nyilatkoza-
tomat polgármesterként, a magam és az
önkormányzat nevében tettem. Amit
mondtam az igaz, mindenben megfelel
a valóságnak. Sem én, sem az önkor-
mányzat soha, senki ellen nem tett jogi
lépéseket nyilatkozatáért, pedig az el-
múlt tíz évben több alkalommal is lett
volna erre olyan okunk, amely miatt
megalapozottan kérhettünk volna elég-
tételt. Mégsem éltünk e lehetõséggel.
Pedig a polgármesternek, a képviselõk-
nek is vannak a jó hírnevükhöz, szemé-
lyiségük védelméhez fûzõdõ jogaik, me-
lyet a törvény és a törvényt alkalmazó
bíróságok gyakorlata is véd. 

Kiváló példa erre egy közeli telepü-
lés, melynek korábbi polgármestere sok
évvel ezelõtt indított pert jó hírnevének,
becsületének védelmében, és ezt a pert
megnyerte, igazát a Legfelsõ Bíróság is
megerõsítette. Pusztazámoron azért
nem indult ilyen per, mert a képviselõk
és jómagam is másként értelmeztük a
demokratikus játékszabályokat, és még
véletlenül sem akartunk hasonlítani
más – pereskedõ – önkormányzathoz.
Ehhez én a jövõben is tartani kívánom
magam – természetesen az ésszerûség
és józanság határáig. Kérem tehát, hogy
nyilatkozatomat minden tisztelt
pusztazámori lakótársam ekként értel-
mezze!

A cikkíró, Petky József által említett
eset nem az önkormányzat ügye. A
szennyvíziszap-kezelõ ügyében elmon-
dott és leírt vélemények az önkormány-
zaton kívül megcéloztak és megtaláltak

Tisztelt Petky József,

tisztelt Olvasók!
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egy céget, és a céget vezetõ magánsze-
mélyt. A vélemény nem csak azzal sért-
het, amit tartalmaz, hanem azzal is,
ahogyan megfogalmazzák. Ha Bánó
László úgy érzi, hogy személyét és az
Utilis Kft.-t érintõ vélemények, különö-
sen azok megfogalmazása oly mérték-
ben sérti õt és cégét, amit nem hajlan-
dó szó nélkül hagyni, joga, lehetõsége,
hogy elégtételt kérjen. A vélemény ki-
nyilvánítása nem csak alkotmányos jog
–felelõsséggel is jár. Demokráciánkban
ki-ki szabadon megfogalmazhatja, ki-
nyilváníthatja véleményét. Mindenki
azt mond amit akar és úgy mondja,
ahogy ízlése szerint jónak látja, gon-
dolja – egészen addig, amíg azzal nem
sérti másnak a törvény által védett sze-
mélyiségi jogait. Ha ezt a határt átlépi
valaki, akkor számolnia kell a másik fél
válaszlépésével. Petky úr bizonyára
emlékszik a különbözõ szórólapok
megfogalmazásaira, azok stílusára. Ha
Bánó László úgy érzi, hogy vele szem-
ben átlépték a fentebb jelzett határt, ak-
kor ezen nem feltétlenül kell csodál-
kozni. Az pedig, hogy ama bizonyos
határt valóban megsértették-e, vagy a
véleménynyilvánítók látják be, és ha
ezt õk nem így érzik, akkor a bíróság
mondhatja ki.

Petky úr jól tudja. Bánó László több
mint egy évtizede a barátom. Minden
körülmények között korrekt, felelõs-
ségteljes embernek, de ezen túlmenõ-
en jó embernek ismertem, ismerem és
tisztelem, aki el tudja dönteni, hogy
becsülete és jó hírneve védelmében
mit kíván tenni, meddig akar elmenni.
Az iránta érzett barátság és tisztelet ar-
ra késztet, hogy ezt a döntést rábíz-
zam. Ezért nem írtam alá azt a levelet,
amelyben a pertõl történõ elállásra
kérték, és ilyen kéréssel a jövõben sem
fogok felé fordulni.

Talán nem hágom át az illem szabá-
lyait, ha a kérést én is kéréssel viszon-
zom. Kérem, hogy ezt az ügyet a jövõ-
ben bízzuk az egymással vitázó felek
bölcs belátására, vagy ennek hiányá-
ban a bíróságra! Kérem továbbá a per-
ben nem érintett személyeket, hogy azt
az energiát, amelyet ebben az ügyben
kifejtenek, inkább Pusztazámor fejlõdé-
se érdekében mozgósítsák településünk
további fejlõdését szolgáló és annak
anyagi alapjait megteremtõ ötletek kita-
lálása és különösen megvalósítása ér-
dekében.  

Pátrovics Benedek
polgármester

Formállak

Karácsonyi
díszek, emlékek, érzések
A karácsony ünnepe, ha nem is a mai for-
májában, már a Római Birodalomban is-
mert volt. Az élet megújulásába vetett hit,
a Nap istenének ünnepe volt.

Családi ünneppé a protestantizmus ide-
jén, a XVII. században vált. Maga a kará-
csonyfa állítása germán eredetû szokás.
Természetesen jelképértékkel bír. Ágai a
végtelenbe mutatnak, gyökere az óriások
és holt lelkek birodalmába ér. Más népek-
nél is volt elõzménye. A termõ ág házba
vitele a bõség ígérete volt. A keltáknál pl.
fagyöngy, a magyaroknál rozmaring-
ágacska szolgált erre a célra, melyet dió-
val, almával, szalmabábbal díszítettek. A
dió Krisztust jelképezi, az alma Jézus
uralkodói jelképe, míg a szalmabábok a
betlehemi jelenetet szimbolizálták. A ka-
rácsonykor elengedhetetlen gyertyafény
pedig a hosszú élet jelképe volt.

Az üvegdíszek megjelenéséig – mely
hódító útjára Csehországból indult – ara-
nyozott, illetve liszttel fehérre festett dió,
alma, szalmabábok, pattogatott kukoricá-
ból fûzött girlandok és gyertya díszítették
a legtöbb karácsonyfát. 

Ma már a karácsony ünnepe kevésbé
kötõdik a hitvilághoz – sok esetben még a
vallásos családoknál is a díszítés sokkal in-
kább esztétikai jelentõségû mint szimbó-
lum. Illetve – sajnos – a fogyasztói társada-
lom ezt az ünnepet is „beszippantotta”, így
a fa is és a hozzá tartozó díszítések státus-
szimbólumértékûek lettek. Megdöbbenve
fogadtam egy kolleganõm ajánlatát, aki így
karácsony elõtt azzal keresi kenyerét, hogy
fenyõfákat díszít, karácsonyi dekorációkat
készít – családoknál. Teljesen be van táb-
lázva, már most van ahol feldíszítette a fát,
s a feldíszített fa a garázsban várja, hogy
átkerüljön ünnepi helyére.

A tél, sõt az év talán legszebb ünnepe a
karácsony. De vajon tudjuk-e honnan
ered a karácsonyfa-állítás szokása, mit
jelképeznek a díszek?  Divathullámok ha-
tározzák meg a díszek színvilágát, teljes
készleteket lehet vásárolni a karácsonyfa-
díszek mellé asztaldíszekbõl, terítõkbõl,
szalvétákból, sõt akár étkészletbõl, lakás-
textilekbõl is. Csak a pénztárca és a jó íz-
lés szab határt. 

Mielõtt tízezreket invesztálunk az aktu-
álisan megálmodott karácsonyi kompozí-
ciókba, érdemes visszaemlékezni gyer-
mekkorunk karácsonyaira. Gyermekként
örömet okozott, mikor végre részesei le-
hettünk a díszítés ceremóniájának. Éve-
ken keresztül ugyanazok a díszek kerül-
tek elõ, melyeket nagy becsben tartva, ré-
gen látott ismerõsként csomagoltunk ki és
akasztottunk a fára, és bizony elõfordult,
hogy megsirattunk egy-egy kedves dara-
bot, ha az ünnep során eltörött. S mikor
egy-egy újabbat vásároltunk a többihez,
azoknak szinte be kellett illeszkedniük a
régiek közé, ahogy az új tagnak egy ösz-
szeszokott társaságba.

Érdemes elõvenni a régi díszeket, ked-
ves emlékeket idézhetnek, melyhez csak
hozzátesz egy újabb szép karácsony, s
egy év múlva ezekkel a rárakódott emlé-
kekkel együtt akaszthatjuk ismét a fára. 

Ha nem tudunk ellenállni a piac való-
ban sok-sok szépet is felvonultató kínála-
tának, a lakás helyiségeiben elhelyezhe-
tünk egy-egy feldíszített ágat, ezzel az ün-
nepi hangulat fokozódik; már hamarabb
is kirakható, és ha tetszik, vízkereszt után
is megtartható. A kertben is feldíszíthe-
tünk egy fát az épp kiválasztott színvilág-
ba öltöztetve, ajtódíszt, asztali díszt ké-
szíthetünk hasonlóképp. 

Bár ma már más értékek
szerint élünk, talán nem árt
a karácsonyba egy kicsit
visszaállítani az állandósá-
got, a családiasságot. Szük-
ségünk van a saját kis „ha-
gyományokra”, egy kis idõ-
megállításra ebben a rohanó
világban.  A karácsony erre
is szép lehetõséget ad, ne
szalasszuk el! Legközelebb
egy év múlva tehetjük meg
ismét. 

Orosházi Erzsébet
belsõépítész

www.pusztazamor.hu
Hamarosan megújul!
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Szent karácsony ünnepén
Ezt vallotta 1245-ben egy per alkalmával Rufus segesvári polgár:
„Krisztus születése ünnepén a régi magyarok a sólyom ünnepét
tartják. (…)Ekkor a sólymokat vadászatra eresztik és sok nép viszi
oda madarát, amit a mágusok megáldanak(…) Amikor karácsony-
kor a fiatalság az elsõ, új sólymokat felrepíti, a mágus szokott éne-
kelni és buzdítani az ifjúságot, hogy ezeket a dolgokat soha em-
lékezetébõl kiveszni ne hagyja. (…) A solymárok ünnepén, ame-
lyet népi nyelven karasun-nak neveznek.”

Atilla királyunknak a „turulos zászló” volt a hatalmi jelvénye. Ár-
pád-házi királyaink alatt a turul igen megbecsült állata a magyar-
ságnak, azért is szerepel a címereinken is. Magukat pedig nem Ár-
pád-háziaknak, hanem a Turul nemzetség tagjainak nevezték.

Jézus király legrégibb szimbóluma a szárnyát széttáró, repü-
lésre lendülõ „szent sólyom”, a  turulmadár volt. Éppen ezért a
karácsony nem a szeretet és nem a béke, hanem Jézus születé-
sének az ünnepe. A szeretet és a béke Jézus új parancsolatának,
a szeretet parancsolatának része. Így karácsonykor, december
21-én, a téli napforduló idején, mikor a fény születik, a magyar
ember – aki múltját ismeri – nem kellemes ünnepet kíván bará-
tainak és atyafiainak (hasonlóan ahhoz, mikor szórakozni in-
dul), hanem áldja ünnepét  mágus papjaira emlékezve: Áldott
karácsonyt tehát, és egy békés magyar új esztendõt !

Adjon erõt nekünk az evangéliumi üzenet:
„Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk, kétsé-

geskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem ha-
gyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk.'' Ajánlom tehát figyel-
münkbe  karácsonyunk közeledtével a hírt.

Károvits Tamás
Pusztazámor 2007, Álom Hava

Világsarok

Rejtvény
Marco ezúttal minden eddiginél nagyobb utazásra szánta el
magát: a Karácsony-szigetekre látogatott! Na de hol is van ez
a szigetvilág? Ha elõveszitek a világtérképet, akkor annak a
jobb oldalán keressétek,  az Indiai-óceánon, Ausztrália felett
és tõle egy picit balra, de az Egyenlítõ alatt találjátok. Olyan
icike-picike sziget, ami talán ott sincs.

Kevesebb, mint 1500 lakosa van, akik csupán körülbelül „10
pusztazámornyi” területen élnek. A klíma meleg, de a tengeri
áramlatok mindig megajándékozzák a szigetet hûsítõ légáramla-
tukkal. És hogy honnan is kapta a sziget a nevét? Sokáig felfede-
zetlen maradt ez a sziget, ám történt, hogy 1643 december 25-én,
karácsony napján egy brit hadihajó, a Royal Mary véletlenül rá-
akadt. A kapitány, William Mynors ennek örömére nevezte el az
újonnan felfedezett földet „Christmas-island”-nak, Karácsony-szi-
getnek. Azóta töbször is gazdát cserélt a szigetecske, napjainkban
Ausztrália fennhatósága alá tartozik. A világtól elrejtõzve megõriz-
te a természeti kincseinek sértetlenségét, ennek tanúbizonysága-
ként   mutatunk néhány fotót Marco képei közül!
Feladat: tedd sorrendbe a kérdésben szereplõ szavakat!
Ezután keresd meg a kérdésekhez tartozó válaszokat!
Segítségként olvasd el a fenti szöveget!
1. Where .... Christmas-island ...... is .....?
2. lives ....... on the island ..... person ...... How many ......?
3. explored ...... Who ....... the Christmas-island ......?
4. When ....... the birthday ..... is ..... of Christmas-island .....?

Válaszok:
A. Sir William Mynors.
B. in the Indian-ocean, near Australia.
C.at christmas, on 25th December.
D.almost 1500.

Marton Anna
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Nánási-Kolláth Optikai Bt.

A Pusztazámori Orvosi Rendelõben Dr. Nánási
Ákos

szemész szakorvos rendel:

- Felnõtt és gyermek szembetegségek vizsgálata,
kezelése,

- Kontaktlencse vizsgálat, illesztés,
- Cégek, intézmények dolgozóinak szemészeti

szûrõvizsgálata.

Szemüvegkeretek nagy választékban kaphatók
és a szemüveget igény szerinti ESSILOR

lencsével elkészítjük!

Karácsonyi akciós szemüvegkeret vásárlás!

Rendelési idõ: elõjegyzés alapján

Helye: Pusztazámor, Kossuth u. 1.

Bejelentkezés: 06-30-6405774 telefonszámon

Sóskútiaknak a szûrés/szemvizsgálat ingyenes!
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Táplálkozási szokásaink szoros összefüggésben állnak egészségi
állapotunkkal. Az egészséges táplálkozás lényege, hogy odafi-
gyelünk arra, mit, mikor, hogyan és hányszor eszünk. Mindez
segít megelõzni a betegségeket és megõrizni fiatalságunkat. A
szilárd ételek adják a táplálkozás gerincét. Megfelelõ összhangot
kell teremtenünk a szénhidrát, a fehérje és zsír bevitelében. A fõ
tápanyagok bevitelének általános aránymegoszlása: 45% szén-
hidrát, 30% fehérje, 25% zsír (de ez kinél-kinél más lehet, hi-
szen nincs két egyforma szervezet). Már a kínaiak is megmond-
ták: „Az vagy, amit eszel!” Az ember akkor táplálkozik megfele-
lõen, amikor annyi kalóriát visz be a szervezetébe, amennyi ál-
tala az egészséges testi funkcióinak ellátásához szükséges. Ez
szakmától, kortól, nemtõl egyaránt függ, a lényeg azonban, hogy
ne legyen kalorikusan túltáplált, optimális legyen a zsír, a szén-
hidrát és a fehérje aránya.  A helyes táplálkozás nem mindig
anyagi kérdés. Az igazán kiegyensúlyozott étkezés valójában
nem létezik. Már csak azon fizikai és vegyi folyamatok miatt
sem, amelyek az élelmiszerek nagy részét érik a vetõmag elülte-
tésének pillanatától egészen addig, amíg az asztalunkra kerül-
nek. Mégis van néhány olyan általános szabály, amelyet vezér-
elvként elfogadunk. 

Az egészséges táplálkozás olyan, mint egy ház: az alapot a ga-
bonafélék adják, a falakat a zöldségfélék és gyümölcsök építik. A
nap elsõ étkezésénél fogyasszunk müzlit, gabonapelyhet vagy
teljes kiõrlésû lisztbõl készül pékárut, napközben pedig rozs vagy
korpakenyeret. Az egészséges táplálkozás alapfeltétele a zöldsé-
gek és gyümölcsök rendszeres, napi háromszori fogyasztása. Ma-
gas vitamin- és ásványianyag-tartalmuk miatt érdemes rendszere-
sen beépíteni étrendünkbe a gyümölcsöket, mivel magas rost- és
víztartalmuknak köszönhetõen kedvezõen befolyásolják az
emésztést. Édességek helyett együnk a szezonnak megfelelõ gyü-
mölcsöt, a rágcsálnivalókat pedig helyettesítsük ropogós zöldsé-
gekkel. Ahhoz, hogy szervezetünk megkapja az egészséges mû-
ködéshez szükséges kalcium-menynyiséget, naponta fél liter tejet
ajánlott elfogyasztani. Tejtermékek közül a zsírmentes sajt, a fél-
zsíros túró, a cukor hozzáadása nélkül készült joghurt, a csök-
kentett zsírtartalmú tej és tejföl fogyasztása ajánlott. 

Az egészséges táplálkozás elve szerint az egy nap alatt elfo-
gyasztott energiamennyiség 25-30%-ának zsírból kell állnia. A
legjobb zsírforrások: az olívaolaj, a mandula, a dió, a naprafor-
góolaj, a mogyoró, a lenmag.  Az olajos magvakból magnézium-

hoz juthatunk. A zsíros ételek helyett a párolt vagy grillezett éte-
leket részesítsük elõnyben. A baromfihúsok rendszeres fogyasz-
tása fontos szerepet játszik a szükséges vitaminok biztosításá-
ban. Életünk ugyanis elképzelhetetlen vitaminok nélkül, ame-
lyek szabályozzák, segítik a szervezet, a sejtek mûködését. Ha a
vitaminok megfelelõ módon jutnak a szervezetbe, akkor rendkí-
vüli mértékben megnövelik ellenálló képességét, megkönnyítik a
betegségekbõl való felgyógyulást, javítják az ízületek mozgását,
csökkentik a fertõzés veszélyét, serkentik az idegmûködést. A
napi étrend változatossá tételénél igyekezzünk az ételek vita-
min- és ásványianyag-tartalmát is figyelembe venni. Változatos
fûszerezéssel kiküszöbölhetjük, hogy az étrend egyhangúvá vál-
jon. A fûszerek, ételízesítõk közül az alacsony energiatartalmú
salátaöntetek, a bors, a curry, az ecetek, a fahéj, a jódozott só, a
kömény, a majoránna, az oregano alkalmazása ajánlott. Az
egészséges étrend tehát fehérjéket, szénhidrátokat, rostos anya-
gokat, vizet, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket
tartalmaz.

Naponta 2-3 liter folyadékot ajánlott fogyasztani, minden ét-
kezésnél igyunk folyadékot. Kerüljünk minden olyan italt, ami
felesleges kalóriákat tartalmaz (például a cukros üdítõk helyett
szénsavmentes ásványvizet, a kávé helyett pedig 100%-os gyü-
mölcslevet fogyasszunk). A megfelelõ folyadékfogyasztás az
egészséges étrend szerves részt képezi.

A mindennapos étkezésben az idõbeli rendszeresség, a meg-
szabott ritmus legalább olyan fontos, mint a munkában. A ren-
detlen étkezés nem elõnyös a szervezetnek. Az étkezés ugyanis
nem egyszerûen „üzemanyag-tankolás”, hanem rendkívül bo-
nyolult idegrendszeri és hormonális folyamatokkal kísért élettani
mûvelet. A lassú evés a testsúly kordában tartásának legegysze-
rûbb módja. Néhány ötlet az evés sebességének csökkentésére:

– kis mennyiségû adagokat tegyünk az evõeszközünkre;
– a következõ falatot csak akkor vegyük ki a tányérból, amikor

az elõzõt már lenyeltük;
– az ételt jól rágjuk, meg és eközben élvezzük annak ízét;
– az étkezés során igyunk (kortyoljunk)elegendõ folyadékot;
– a fogások között tartsunk pár perc szünetet.
A munkanapot lehetõleg indítsuk kiadós reggelivel, tízóraira

pedig együnk friss gyümölcsöt. Az ebéd lehetõleg meleg legyen,
az uzsonna pedig segítse elõ, hogy a vacsorára már keveset és
könnyen emészthetõ ételt fogyasszunk.

Tízóraira, illetve uzsonnára az alábbi ételek fogyasztását ja-
vaslom:

– cukormentes müzli tejjel;
– teljes kiõrlésû kenyér fûszeres túróval és paradicsommal;
– sûrû zabkása aszalt szilvával;
– almaszeletek fahéjas túróval és mogyoróval;
– puffasztott rizsszeletek Kubu üdítõitallal;
– teljes kiõrlésû kétszersült gyümölcsteával;
– Activia Reggeli probiotikus tejkészítmény ropogós répával.
Az étkezés legyen mindig pihenés, nyugalom és kikapcsoló-

dás is. Úgy válasszuk meg az ételeinket tehát, mintha ezen múl-
na az életünk – hiszen valójában ezen is, múlik! 

A mondás tehát valóban igaz: azért eszünk, hogy éljünk, és
nem azért élünk, hogy együnk.

Minden kedves olvasómnak további jó egészséget kívánok! 
Sárközi Zoltán
életmódtréner

Egészségsarok

Éljünk sokáig egészségesen!
Táplákozzunk okosan!
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Hazánk parlagfû-fertõzöttsége a legma-
gasabbak közé tartozik Európában, sõt a
világ negyven, pollen által legszennye-
zettebb települése közül harminc ha-
zánkban található. Mint ismeretes, a par-
lagfû az egyik leggyakoribb kiváltó oka
az allergiás megbetegedéseknek. A hely-
zet komolyságát jelzi, hogy az elmúlt ti-
zenkét évben megháromszorozódott az
allergiás betegek száma, és gyakorlatilag

ma minden negyedik ember allergiától
szenved. Évente legalább nyolcmilliárd
forintot költünk a betegség kezelésére –
foglalta össze a veszedelmes gyomnövény
kártékony hatásával kapcsolatos legfon-
tosabb információkat dr. Andrásfalvy
András Ders gyermekorvos, települési
képviselõ a Halmai Vendégházban ren-
dezett parlagfûgyûjtési verseny díjkiosz-
tóján október 19-én. Mint elmondta, a
parlagfûellenes küzdelem hatása lassan
érzékelhetõ országos szinten. Valame-
lyest csökkent a gondozatlan területek
nagysága, egyre több helyütt tesznek
eleget a felhívásnak az emberek –
zömmel önszántukból, mások a bünte-
téstõl tartva – és kaszálják le idõben e
veszélyes gyomnövényt. Andrásfalvy
doktor tapasztalatai szerint különösen
látványos az elõrelépés a tavalyi helyzet-
hez képest Pusztazámoron.

Dr. Katona Ildikó kistérségi tisztifõorvos
elmondta: évek óta figyelemmel kíséri a
pusztazámoriak parlagfûellenes  munkál-
kodását, amely példaértékû a kistérség-
ben, sõt a megyében is. Szinte egyedülál-
ló az a parlagfûirtási verseny, melyet
az idén is meghirdetett a Zámori
Kör a Nyugdíja Klub együttmûkö-
désével. 

Dobos Ferencné, a Zámori
Kör elnöke szerint az idén is
nagyon jó pályázati anyagot

állítottak össze, nem annak színvona-
lán múlott, hogy csak 50 ezer forintot
nyertek. A támogatást a Zámori Kör és
az ÁNTSZ ajándékokkal egészítette ki,
így a fõdíj mellett számos más nyere-
ményt is ki tudtak sorsolni. A
Pusztazámori Falunapon hirdették meg
a versenyt. Minden leadott zsák parlag-
fûért tombolajegy járt. Egy alkalommal
meghosszabbították a leadási határidõt.
Több mint 200 zsák gyomnövény gyûlt
össze, melyet a regionális hulladéklera-
kóban semmisítettek meg, az idén is té-
rítésmentesen. A gyûjtésben minden
korosztály részt vett, a Nyugdíjas Klub
tagjai éppúgy mint a fiatalok. A fõdíjat,
egy elektromos fûkaszát a verseny ab-
szolút gyõztese, Gyimesi Balázs tanuló
nyerte.

K. Z.

Összefogás
a parlagfûmentes környezetért

A VERSENY GYÕZTESE

DR. ANDRÁSFALVY ANDRÁS DERS BESZÉL

A PARLAGFÛRÕL

A TOMBOLASORSOLÁS IZGALMAS PILLANATAI






