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Iskolai beiratkozás
A sóskúti és a pusztazámori iskolában egységesen április 21-én, hétfõn 8-tól 12 óráig
és április 22-én, kedden 12-tõl 16 óráig lesz a beiratkozás. A szükséges okmányok: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája és az iskolaérettséget igazoló
szakvélemény.

„Három falu két keréken”
kerékpártúra a környezetért

minden korosztálynak, kicsiknek és nagyoknak, kis- és nagycsaládosoknak

Pusztazámor–Tárnok–Sóskút–Pusztazámor
elõre kijelölt útvonalon, rendõri biztosítással, orvosi ügyelettel

2008. május 31-én

Fõvédnök:
Keller László országgyûlési képviselõ

Gyülekezés és a nevezés, kártyák érvényesítése 9.15-kor Pusztazámoron az
Általános Iskola elõtt (2039 Pusztazámor, Petõfi S. u. 27)

(A pusztazámori csapat vezetõje: Dobos Ferenc. Az esetlegesen felmerülõ
problémákkal hozzá fordulhatnak.)

Indulás 10.00 órakor

Érkezés várhatóan 12.30-kor Pusztazámorra, ahol a túrát teljesítõ minden résztvevõ
átveheti az emlékplakettet. Ezután ebéddel, mûsorral és meglepetésekkel várjuk

a három falu kerékpározóit.

A három szomszédos község önkormányzata,
oktatási intézményei, civil szervezetei nevében

mindenkit szeretettel vár a ZÁMORI KÖR Közhasznú Egyesület.

Információ: 06-23 / 349 511 Halmainé Meszleny Katalin

Lomtalanítás
Ezúton értesítjük Pusztazámor lakosságát, hogy a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt-
vel történt egyeztetés alapján az idei lomtalanítás május 30-án lesz a községben.

Polgármesteri Hivatal

Falunap 2008
Tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy az idei falunapot június 28-án tartjuk.

Polgármesteri Hivatal
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Megszoktuk már, hogy a mai napon
1848. március 15-i forradalmi ese-

ményeinek felidézésével tesszük jelen-
valóvá a múltat, és tisztelgünk a forrada-
lom és szabadságharc emléke elõtt. En-
gedjék meg nekem, hogy ma ne szalad-
jak vissza az idõben idáig, és egy másik
eseménysort ragadjak ki a szabadság-
harc történetébõl: 1849 tavaszát. Miért
éppen ezt az idõszakot? Azért, mert az
emberi emlékezetnek van egy ránk, ma-
gyarokra igen jellemzõ sajátossága. Mó-
ricz Zsigmond írja, hogy az emlékezet
olyan, mint amikor egy kukoricaszárat
húzunk ki a földbõl. „A szárral együtt jön
a gyökér is, és a gyökerek között egy jó-
kora darab föld”.

Történelmi emlékezetünk is így hívja
elõ a jót és a rosszat, a dicsõséget és a bu-
kást egyszerre, így keverednek az emléke-
ink az örömmel és a gyásszal. Mintha
nem is lennének ragyogó pillanataink, fé-
nyes diadalaink: mert nyomukban rögtön
ott a vereség, a fegyverletétel, a megszál-
lás és megtorlás. Ezért kell hát kiemelni
1848/49 történetébõl 1849 tavaszát: mert
ezekben a hetekben, hónapokban, való-
ban gyõzött a szabadságharc, és mi, ma-
gyarok elértük azt, amit Európa nemzete-
inek nem sikerült: a szabadságot, függet-
lenséget. 

1849-ben, százötvenkilenc esztendõ-
vel ezelõtt, ezekben a napokban oszt-
rák gyõzelmi mámor hangjai töltötték
be a fél országot. A császáriak ünnepel-
tek, akik a kápolnai gyõzelem hírére

megpecsételve látták a magyarok sor-
sát. Elbizakodottságukban már az elég-
tételre készültek, és azzal foglalkoztak,
hogy törhetnének borsot az orrunk alá.
Például keresztelõket tartottak: a Kos-
suth utca nevét rögtön Jellasicsra vál-
toztatták, vagy – mint Budán történt – a
Mészáros hadigõzöst – a császári altá-
bornagy neve után – Schlickre keresz-
telték át. Ekkor még nem tudták, hogy
milyen félelmetes erõ lakozik ellenfe-
lük szívében, és a szabadság szeretete
a lehetetlenre is képessé teszi a ma-
gyarokat. Ugyanis a szabadságharc tör-
ténetének legsikeresebb hadjáratával –
a tavaszi hadjárattal-, illetve Buda visz-
szavételével ország-világ elõtt bebizo-
nyítottuk, hogy a magyar nemzet 1848
márciusában nemcsak talpra állt, ha-
nem talpon is tudott maradni; nemcsak
visszanyerte a szabadságát, de – a cári
beavatkozásig – meg is tudta védeni
azt. 

Kivételes, szép örökség jutott nekünk
osztályrészül, hiszen az 1848/49-es sza-
badságharc – túlzás nélkül mondhatjuk –
az európai történelem egyik legfénye-
sebb, legragyogóbb idõszakra. Történel-
münknek az a fejezete, amikor az ország
hosszú évszázadok óta elõször, önerejé-
bõl, a saját területén európai színvonalú
hadsereget szervezett.

Egy olyan hadsereget – írja Hermann
Róbert történész –, amely kiállta a ver-
senyt egy akkori nagyhatalomnak a sere-
gével. Méghozzá olyannyira, hogy egy
másik nagyhatalmat, ráadásul a legna-
gyobb hatalmat, a cári Oroszországot kel-
lett a Habsburg Birodalomnak segítségül
hívnia ahhoz, hogy Magyarország hadse-
regét végül legyõzhesse. 

Ilyen tettre egyetlen európai szabadság-
vágyó nemzet sem volt képes, egyetlen
nemzet fiai sem tudtak egyenlõ ellenfele-
ivé válni, a császári hadsereg számos eu-
rópai hadszíntéren dicsõséget szerzett tá-
bornokainak. Mi, magyarok azonban be-
bizonyítottuk, hogy még ez is lehetséges.
Több látványos példát is idézhetnénk er-
re, de álljon itt csupán egy: Görgey Artúr,
a honvédsereg egyik legzseniálisabb had-
vezére körülbelül harmincezer emberrel
állt szemben Paszkevics orosz tábornok
százhúszezer katonájával. A cár serege
minden egyes stratégiai ponthoz köze-
lebb állt, mint Görgey serege. Görgey
mégis mindenhova elõbb ért oda, mint
Paszkevics.

I. Miklós cár levelezésébõl tudjuk, hogy
a cárnak is feltûnt ez, és meg is kérdezte
tábornokától: hogy van, hogy õ tíz versz-
tára volt Miskolctól, Görgey pedig tizenöt-
re, mégis Görgey volt ott elõbb, és még jól
el is páholta a cári seregeket. Sõt! Görgey
hadmozdulatai miatt még az a tréfás hely-
zet is megtörtént a cári seregekkel, hogy a
nagy kavarodásban négyszer tették meg a
Miskolc és Gyöngyös közötti útvonalat,
úgyhogy a helyi lakosság egy idõ után már
régi ismerõsként üdvözölte a mindig más-
honnan bevonuló orosz katonákat.

Nem véletlen tehát, hogy a szabadság-
harc vérbe fojtása után az újra berendez-
kedõ Habsburg-hatalom igyekezett meg-
fosztani a dicsõségtõl a tavaszi hadjárat-
ban és Buda bevételénél érdemeket szer-
zett magyar tiszteket, így a tizenhárom
aradi vértanú egyikét, gróf Leiningen-
Westerburg Károlyt is. Róla például azt a
hírt terjesztették, hogy orvul osztrák tisz-
teket gyilkoltatott le. 

Miként az sem véletlen, hogy három
évvel a szabadságharc leverését követõen
Ferenc József monumentális hõsi emlék-
mûvet emeltetett a budai vár császári pa-
rancsnokának, Heinrich Hentzinek. Talán
éppen azért is a Szent György téren, hogy
a mindenkori magyar miniszterelnök elsõ
pillantása erre, a – Krúdy szavaival – „õs-
vasba foglalt átokra” essen, amikor kilép
hivatalának kapuján. 

Mondják, hogy minden ünnep, minden
megemlékezés önvizsgálat is egyben. Már-
cius 15-e mindenekelõtt azzal szembesít
mindannyiunkat, hogy hogyan is állunk mi
a szabadsággal. Élünk-e vele, és ha kell,
akkor hajlandóak vagyunk-e újra és újra
megvédeni? Vajon igaz-e ránk is az, amit
Illyés Gyula ír: „Ha megvizsgáljuk a ma-
gyar lelki tulajdonságait, valamennyi alján
a szabadság szeretetét leljük…”

Sok 1848-as honvédemlékmû tábláján
olvasható ez a felirat: „Szabadság vagy
halál.” Minket az élet szerencsére nem ál-
lít ilyen választás elé, de az, hogy itt va-
gyunk, és együtt ünneplünk, azt jelenti:
Tudjuk, ma is nagy a tét! 

A szabadság ma sem eladó. A „jottányit
se a ’48-ból” gondolata ma is ugyanazt je-
lenti: nem engedünk, nem engedhetünk a
kivívott szabadságunkból.

Oláh Gábor
települési képviselõ

(A március 15-i községi ünnepségen el-
hangzott ünnepi beszéd.)

Nem engedhetünk
a kivívott szabadságunkból!
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Nõnapi köszöntés

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is virággal, vacso-
rával és sok-sok kedveskedéssel köszöntötték a Naplemente
Nyugdíjas Klub klub férfi tagjai a hölgyeket március 8-án.

Köszöntõ
Ötvenedik házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel
köszöntjük szüleinket, Bachoffer Ferencnét és Ferencet.

További jó egészséget kívánunk.
Lányaik: Klári, Andi és családjuk

Népszavazás  a régióból
való kiválásról

A Pest megyei önkormányzatok közel
nyolcvan százaléka támogatja, hogy tele-
pülésükön népszavazás döntse el, kiváljon-
e a megye a Budapesttel közös régióból.

A helyi népszavazásokat – a Pest Me-
gyei Önkormányzat eredeti szándékai el-
lenére – idõ hiányában már nem lehetett
hozzákapcsolni a március 9-ei országos
népszavazáshoz. 

A Pest Megyei Önkormányzat közgyû-
lése tavaly november végén levelet kül-
dött a 187 Pest megyei település önkor-
mányzatának. Arra voltak kíváncsiak,
mely települések vennének rész egy elvá-
lásról szóló helyi népszavazáson. A vála-
szokat január végéig várta a megyei ön-
kormányzat. Az összegzés szerint 163 te-
lepülés válaszolt, és ezek közül 147 tá-
mogatta, hogy helyi népszavazáson dönt-
senek a települések lakói arról, ki akar-
nak-e válni a Budapesttel közös Közép-
magyarországi Régióból. Bár eredetileg a
március 9-ei országos népszavazáshoz
szerették volna kapcsolni ezeket a szava-
zásokat is, ám kicsúsztak az idõbõl, ezért
a helyi népszavazásokra csak késõbbi
idõpontban kerülhet sor. 

Mindössze öt település – Budaörs,
Csomád, Pécel, Szigethalom és Üröm –

válaszolta kategorikusan azt, hogy nem
kíván kiválni a régióból. Nagykõrösön pe-
dig arról tájékoztatták a Pest Megyei Ön-
kormányzatot, hogy megyét váltanának, s
a Dél-magyarországi Régióhoz kívánnak
csatlakozni – errõl kívánnak népszavazást
tartani. 

Tíz település – Sóskút, Rád, Káva, Kartal,
Herceghalom, Fót, Bugyi, Gödöllõ,
Pusztazámor és Pusztavacs – testülete azt
válaszolta a megkeresésre, hogy jelenleg
nem tartják idõszerûnek a kiválás kérdését. 

Százhalombatta érdekes döntést hozott:
nem támogatják helyi népszavazás kiírá-
sát, viszont az önkormányzat képviselõ-
testülete az Országgyûlésnél kezdemé-
nyezi önálló Pest megyei tervezési, terü-
letfejlesztési és statisztikai régió létreho-
zását és az országgyûlés ezzel kapcsola-
tos korábbi döntésének megváltoztatását. 

Dr. Szép Tibor, a Pest Megyei Önkor-
mányzat fõjegyzõje a Centrálhír – Közép-
magyarországi Regionális Hírügynökség
érdeklõdésére elmondta: a kiválási szán-
dék fõ oka, hogy a régió esélyeit jelentõ-
sen csökkenti az európai uniós fejlesztési
támogatások elnyerésére a fõváros fejlett-
sége. (A fõváros miatt ugyanis a régióban
meghaladja az EU 25 GDP-átlagának 75

százalékát az egy fõre jutó bruttó hazai
termék.) Emiatt pedig kevesebb forrás jut
a megyének, mint ha önálló régió lenne. 

Európában a közvetlen szomszédsá-
gunkban két példa is van arra, hogy mi-
ként lehet a hasonló helyzeteket kezelni –
mondta a fõjegyzõ. Lengyelországban a
fejlett fõvároshoz szintén hozzácsatoltak
egy közel három és fél milliós, fejletlen
régiót. Csehországban viszont Prágát
önálló régióvá alakították, hogy növeljék
a rászoruló agglomerációs települések tá-
mogatási esélyeit. Ez utóbbi modellt kö-
vetnék Pest megyében is, ahol egy késõb-
bi idõpontban az urnák elé járulhat a 147
település lakossága, hogy eldöntsék: akar-
nak-e önállóak lenni. 

Eredetileg a Pest Megyei Önkormány-
zat – költségkímélési okokból – a március
9-én tartott népszavazással egy idõben kí-
vánta volna megtartani a kiválási népsza-
vazást, de mivel a köztársasági elnök a le-
hetõ legkorábbi idõpontra írta ki az orszá-
gos szavazást, a kiválási voksolásra csak
késõbb kerülhet sor. A választási törvény
értelmében ugyanis a szándéknyilatkoza-
tok beérkezését követõen legkorábban 72
nap múlva lehet csak a szavazásokat
megtartani. (Centrálhír)
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Iskolaotthonos elsõ osztály indítását
tervezik a zámori iskolában

Kellõ számú jelentkezõ esetén iskolaotthonos elsõ osztályt indít a 2008–2009-es tanévben az Andreetti Károly
Általános és Mûvészeti Iskola Pusztazámori Tagiskolája.

Az iskolaotthonos oktatási-nevelési for-
ma megoldást nyújthat az óvoda és az is-
kola közötti átmenet problémáinak eny-
hítésére. Ez a szervezési mód sok felvetõ-
dõ gondra biztosít megnyugtató megol-
dást. 

A napi idõbeosztás jobban megfelel a
tanulók életkori sajátosságainak. A dél-
elõtt és a délután folyamán két-két tanítá-
si órát tartanánk, s közötte a szabadidõ el-
töltésének számtalan lehetõsége biztosí-
tott a gyerekeknek. Természetesen a fel-
adatok közé tartozik a házi feladat elké-
szítése, ami kb. 20 percet vesz igénybe,
délelõtt és délután. Ezen kívül ebéd, já-
ték, olvasás, bábozás, sportfoglalkozás,
különbözõ szakkörökön való részvétel is
tartozhat a programok közé. A tevékeny-
ségek megválasztása mindig a szülõi igé-

nyek, és lehetõségek függvényében való-
sulhatna meg. 

A nap folyamán, mivel a tanítás és a
szabadidõ váltja egymást, egyenletesebb
a tanulók terhelése. Több lehetõség nyílik
a tanulókkal való beszélgetésre, az egyé-
ni élmények meghallgatására, a játék köz-
beni megfigyelésre, különbözõ nevelési
helyzetek elemzésére. 

A házi feladatot az adott tantárgyból a
tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami
nagyon sok elõnnyel jár, hiszen a tanító
azonnal visszajelzést kap az elsajátítás
mértékérõl, az esetleges hibákról, és ezek
alapján azonnal korrigálhat.

Mindkét tanító látja a gyermeket az irá-
nyított és az önálló tanulás folyamatában,
megfigyelheti szabadidõben a társai kö-
zött, látja a különbözõ szabadidõs foglal-

kozásokon, így a nevelés is lényegesen
hatékonyabb lehet. 

Reggel, a tanítás megkezdése elõtt, le-
hetõsége van beszélgetésre, a napi gon-
dok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a
ki nem beszélt problémák gátolják a tanu-
lót figyelmének összpontosításában. 

Az iskolaotthonos oktatás esetén nem
szorít annyira az idõ, mint a hagyomá-
nyos oktatási formában, így megvan a be-
szélgetõ körök szervezésének a feltétele. 

A gyermek hét közben nem viszi haza a
táskáját, ami fõleg az elsõ, második osz-
tályban igencsak kedvezõ. 

Az 1-3. évfolyamon heti 1 órában, a
4. osztályban heti 3 órában angolt ta-
nulnának a gyerekek. Az iskola adottsá-
gait kihasználva minden nap lenne test-
nevelés.

Partneriskolai
kapcsolatunkról

Intézményünk 2006. õszén felvette a kapcsolatot az Erdélyben lévõ
Marosvécs általános iskolájával. Marosvécs a Maros jobb partján, a
Kelemen és a Görgényi havasok találkozásánál fekszik. Már a római
korban is lakott volt. A község legismertebb nevezetessége a vécsi
vár, amely a XV. században épült. II.Rákóczi György fejedelem
Kemény Jánosnak adományozta. A család egészen a II. világháborút
követõ államosításig birtokolta. Jelenleg fogyatékossággal élõk
otthona a vár, de parkját a Kemény család visszakapta. 

Az évszázados fák alatt báró Kemény János 1926-tól
kezdõdõen egészen 1939-ig minden nyáron megrendezte a
marosvécsi Helikon összejöveteleket. Itt a korszak legjelesebb
írói gyûltek össze megbeszélni az erdélyi magyar irodalom és
mûvelõdési élet problémáit. Ma a Báró Kemény János Emlékház
õrzi ezeknek a találkozóknak a tárgyi hagyatékát. 

Marosvécs 1700-as lélekszámából ezer fõ magyar anyanyel-
vû. Általános iskolájukban magyar tagozat mûködik. Az ottani
kollégák ötfõs delegációja járt nálunk 2006 októberében. Most
rajtunk a sor a vizit visszaadásában. Ezért 2008. április 17–20.
között az iskola pedagógusai, kiegészülve egy óvó nénivel és a
szabadidõ-szervezõvel, látogatást tesznek a testvériskolában. Az
utazás célja tovább erõsíteni a két intézmény közti kapcsolatot
annak érdekében, hogy tanítványaink idõvel kölcsönösen meg-
ismerhessék a két település, két intézmény kulturális értékeit, új
ismerõsökre, barátokra találjanak. Élményeinkrõl a késõbbiek-
ben beszámolunk.

Mészáros Ildikó

Térségünk
hírei

Fogászati ügyelet Érden

Áprilisban megkezdõdik a fogászati ügyeleti ellátás Érden a
Riminyáki u. 81. szám alatt – jelentette be a közelmúltban kö-
zös sajtótájékoztatón T. Mészáros András érdi polgármester és
dr. Tállai Zsuzsanna fogorvos.

Az ügyelet szombaton, vasárnap, illetve ünnepnapokon
reggel 8 órától délután 2 óráig áll az érdiek rendelkezésére. A
fogorvosi ügyeletet négy orvos fogja ellátni (dr. Károly Márta,
dr. Raffai Imre, dr. Gill Márton és dr. Tállai Zsuzsanna), akik
jelenleg mind a négyen alapellátásban dolgoznak, s így a sür-
gõsségi ellátással is naponta találkoznak. Dr. Tállai Zsuzsan-
na nagy jelentõségûnek tartotta az érdi önkormányzat részé-
rõl a fogászati ügyelet létrehozását, hiszen eddig az ügyeleti
ellátás az érdiek számára Budapesten a Szentkirályi utcában
volt elérhetõ. A fogászati ügyeletrõl szóló tájékoztatás elérhe-
tõ lesz a Szakorvosi Rendelõintézetben, valamint a háziorvos-
oknál is. 

Bár a szolgáltatást az OEP csak az érdiek számára finanszíroz-
za, az éjszakai és a hétvégi ügyeletet mások is felkereshetik,
igaz, nekik meg kell fizetniük a beavatkozást. A sürgõs fogásza-
ti ellátásra szoruló lakosoknak, amennyiben a Szentkirályi utcai
kórház helyett az érdi lehetõséget választják, egy foghúzás pél-
dául kettõezer forintba kerül majd. 

(dko.hu)
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Mûvelõdésszervezõi célkitûzéseim közt szerepelt a fiatalok sza-
badidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése.
Községünkben erre szükség is volt, mert úgy tapasztaltam, hogy
a 13–18 éves fiatalok egy része haszontalanul tölti el szabadide-
jét, nincs olyan hely, ahol a fiatalok találkozhatnának, közös
programokat szervezhetnének. Ekkor merült fel az ifjúsági szín-
tér létrehozása. Az általános iskolában jelöltek ki erre két osz-
tálytermet. Elkezdõdött a fiatalok toborzása, beindultak a klub-
délutáni foglalkozások. Mindez két évvel ezelõtt történt. Azóta
óriási a fejlõdés. Nagyon sok fiatal tölti itt a szabadidejét hétfõ-
tõl péntekig 15-tõl 20 óráig. 

Kérdõíves felmérést végeztem a fiatalok körében. Ezáltal kap-
tam képet a célcsoport érdeklõdési körérõl, szokásairól, szabad-
idõs kultúrájáról és igényeirõl. Kiderült, hogy kevesen érdeklõd-
nek a kultúra iránt, ritkán járnak kirándulni, sok idõt töltenek té-
vézéssel. Szerencsére a sportolás is a kedvelt tevékenység közé
tartozik, de az nem derült ki, hogy mennyi idõt szánnak moz-
gásra. A kérdõívekbõl bizonyos mértékû iránymutatást kaptunk
a fiataloktól arról, hogy õk mit szeretnek, és mit szeretnének csi-
nálni a szabadidejükben. Legtöbben az internetezést, a kulturá-
lis szórakozást, a különbözõ játékokat (csocsó, biliárd stb.)
emelték ki.

Az igényeiket próbáltuk teljesíteni. A Pusztazámor Községért
Közalapítvány öt számítógépet vásárolt, amit közösen használ-
nak az iskolások és a fiatalok. Itt szeretném megragadni az alkal-
mat és megkérni a kedves olvasókat: ha esetleg otthon vagy
munkahelyen számítógépet cserélnek le, a régieket szívesen el-
fogadnánk, ugyanis  nagy az igény, és az öt gép nagyon kevés.
Egy nyomtatatóra is nagy szükség lenne, mert az iskolai anyago-
kat is kiegészítik az interneten keresett ismeretekkel, de nincs
mivel kinyomtatni.

Csocsó és darts áll még a rendelkezésükre, néhányan tánccal,
énekléssel múlatják az idõt. Nagy beszélgetésekre is sor kerül,
ami nagyon fontos az õ korosztályuknál.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék említést tenni a nem-
zeti ünnepre készített mûsorukról is, hisz nem kis munkájuk volt
benne. 

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

Fiatalok az ifjúsági színtér programjain

Tények és adatok Pusztazámor
közbiztonságáról

A március 31-i képviselõ-testületi ülésen a Tárnoki Rendõrörs
parancsnoka, Pintér Lajos rendõr õrnagy tájékoztatta a képvise-
lõ-testület tagjait a község közbiztonsági helyzetének alakulásá-
ról, a rendõrség munkájáról. Az alábbiakban beszámolójából
idézünk.

Pusztazámoron 2007-ben összesen 11 bûncselekményt
regisztráltak ( 2006-ban 16-ot; a továbbiakban a tavalyi
számokat zárójelben közöljük). A bûncselekmények
megoszlása a következõ. Lopás 1 (3), családiház-betörés 1
(3), hétvégiház-betörés 2 (0), egyéb betörés (0 (2),
jármûlopás 0 (1), jármûfeltörés 2 (1), rablás 0 (0), testi sértés
2 (3), egyéb 3 (3).

2006-ban 22 fõt, 2007-ben 18 fõt fogtak el. 2006-ban 34 fõt,
míg 2007-ben 37 fõt állítottak elõ. 2006-ban 109, 2007-ben 98
esetben tettek szabálysértési feljelentést a rendõrök.

2006-ban 866 gépjármûvezetõt vetettek alá alkoholszondás
ellenõrzésnek (22 minta lett pozitív), 2007-ben pedig 834 fõt (14
pozitív). 2006-ban 348 esetében szabtak ki helyszíni bírságot ( 1
875 000 Ft), míg 2007-ben 249 esetben (1 513 000 Ft).

Az õrsparancsnok elmondta: Tárnok, Sóskút és Pusztazámor
önkormányzatának polgármesterével, a képviselõkkel közvet-
len, jól mûködõ kapcsolatot alakítottak ki. A községekben mû-
ködõ polgárõr szervezetekkel együttmûködési megállapodást
kötöttek. A polgárõrökkel napi kapcsolatban állnak, rendszere-
sek a közös portyaszolgálatok, ellenõrzések.
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A kitüntetés Pusztazámornak szól
Eredményes munkája elismeréseként, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést adományozta Sólyom László köztársasági elnök Pátrovics Benedeknek, Pusztazámor polgármesterének. A kitüntetést
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter március 14-én adta át.

A március 31-i képviselõ-testületi ülést
elõtt beszélgettünk Pátrovics Benedek
polgármesterrel közelmúltbeli kitünteté-
se kapcsán.

– Polgármester úr, hogyan fogadta
az elismerést?

– Már elöljáróban szeretném leszö-
gezni: igaz, hogy személy szerint én
kaptam az elismerést, de az  valójában
Pusztazámornak szól. Az itt élõ embe-
reknek, annak a munkának, fejlõdés-
nek, amit a  rendszerváltozás óta felmu-
tattunk. Ezért meg is ragadom az alkal-
mat, és köszönetet mondok mindenki-
nek, aki ehhez hozzájárult: a zámori
polgároknak, a képviselõ-testület min-
denkori tagjainak, munkatársaimnak és
nem utolsó sorban családtagjaimnak.

– Vélhetõen a kitüntetéssel több
mint másfél évtizedes polgármesteri
munkáját ismerték el.

– 1991 áprilisa óta vagyok
Pusztazámor polgármestere. Az idõ
tájt Sóskúttal közösen dolgoztunk, az-
tán önállósultunk. A hivatal „felépíté-
sében", az önálló munkában nagy se-
gítségemre volt az akkor még pálya-
kezdõ jegyzõ, dr.Újházi Miklós és va-
lamennyi akkori munkatársam.

– Milyen sikerek és kudarcok jelle-
mezték az elmúlt tizenhét esztendõt?

– Óriási kihívás állt elõttünk, hiszen
egy sáros, poros, szerep nélküli kisköz-

ségbõl kellett komfortos települést te-
remtenünk. Közös erõvel, szisztemati-
kus munkával sikerült elérnünk céljain-
kat. 1992-ben bevezettük a gázt, aztán
teljes körûvé tettük a telefonhálózatot.
Egy – megítélésem szerint bölcs dön-
téssel – a község igent mondott a regi-
onális hulladékkezelõre, melynek révén
új iskolát, óvodát, csatornát építhettünk.
Igazi nagy kudarcot nem tudok említeni
az elmúlt másfél évtizedbõl. A konfliktu-
sokat, vitákat, amelyek életünk velejá-
rói, én természetesnek tartom, nem ku-
darcként élem meg. Sõt, tanulunk is
ezekbõl az esetekbõl. Például azt, hogy

a fontosabb kérdések eldöntése elõtt ki
kell kérni az itt élõ lakosok, szakembe-
rek véleményét: mondják el, hogyan to-
vább, Pusztazámor? A szennyvíziszap-
kezelõ kapcsán tartott népszavazás
eredményét tudomásul vettük, más le-
hetõségeket keresünk új bevételi forrá-
sokra. Április 4-én éppen ez ügyben
hívtuk egyfajta együttgondolkodásra
mindazokat, akiknek fontos községünk
fejlõdése, az elért eredmények, színvo-
nal megõrzése, sõt továbbfejlesztése.

– Pusztazámor szép fekvése, sajá-
tos hangulata, infrastrukturális ellátott-
sága miatt az agglomeráció egyre
népszerûbb települése, mind többen
választják otthonul, lakóhelyül.

– Valóban népszerû a község, évrõl
évre nõ a lélekszáma. Magam „csak” 37
éve élek itt, tehát én sem vagyok õsla-
kos, hogy úgy mondjam, engem is befo-
gadtak az itteniek. Mi is nagy szeretettel
és empátiával fogadjuk a „betelepülõ-
ket”, és azt kérjük, õk is hasonlóképpen
viseltessenek irántunk. Örvendetes,
hogy új lakótársaink között számos ma-
gasan képzett szakembert, értelmiségit
üdvözölhetünk. Ezúton is arra kérem
õket, ismereteiket, tapasztalataikat hasz-
nálják, kamatoztassák Pusztazámor fej-
lõdése, boldogulása érdekében.

– Polgármester úr, olvasóink nevé-
ben is gratulálok a kitüntetéshez.

Kiss Zoltán

KAPUSZTNYIKFESZTIVÁL, 2008.
A Sóskúti Szlovák Önkormányzat 2008. június 8-án (vasárnap) ebben az évben is
megrendezi gasztronómiai napját, a II. Sóskúti Kapusztnyik Fesztivált, melyre minden
érdeklõdött szeretettel vár.

A fesztivál egyben verseny, melyre mindazok jelentkezhetnek, akik tudnak és szeretnének
kapusztnyikot (káposztás hajtóka) sütni. Háromfõs csapatokat várunk, melyeknek a sütéshez
szükséges eszközöket kell csak magukkal hozniuk (reszelõ, edény, tepsi stb.), az anyagokat
(liszt, káposzta, tej, tojás stb.), valamint a sütési lehetõséget az önkormányzat biztosítja. A
csapatverseny mellett egyéni nevezésekre is van lehetõség. Aki így szeretne részt venni a
versenyen, annak a már otthon elkészített kapusztnyikot kell magával hoznia.

A program délelõtt szlovák nyelvû misével kezdõdik, majd a helyszínen
megkezdõdik a csapatok munkája. Lesz kézmûves kirakodó vásár, kézmûves
fogalakozás, pólófestés, büfé, kürtõskalács. A kora délután kezdõdõ programban
bábjáték, fúvószene, néptánc, kórusok szórakoztatják az érdeklõdõket. Közben a zsûri
elvégzi munkáját, s megtörténik az eredményhirdetés. A gyõzteseket díjazzuk. A mûsor
után táncház (gyerekeknek és felnõtteknek) várja a táncolni szeretõket.

A versenyre jelentkezési határidõ: április 30. 
Ha községükben kulturális csoportok mûködnek, és szeretnék valamelyiket

bemutatni, jelentkezzenek!
Érdeklõdni és jelentkezni: 06-30-9128-914 telefonszámon.

Lapzárta után történt

Merre tovább,
Pusztazámor?

Pusztazámor jövõjével, a fejlõdés útjaival
és lehetõségeivel kapcsolatos ötletbörzét
szervezett  a zámori képviselõ-testület.
Az Öreg Tölgy kastélyfogadóban április
4-én tartott beszélgetésre eljött a térség
országgyûlési képviselõje, a megyei fõ-
építész, Sóskút polgármestere és jegyzõ-
je. Ott voltak a helyi civil szervezetek
képviselõi, valamint eljöttek Pusztazámor
és a szomszéd települések vállalkozói
közül többen.

A közel négyórás, számos tanulsággal
szolgáló kötetlen beszélgetésrõl követke-
zõ számunkban részletesen beszámo-
lunk.
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Községházi hírek, információk

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
február 7-én és 26-án, valamint március 31-én ülésezett. Össze-
állításunkban röviden összefoglaljuk az ülésnapokon történte-
ket.

Február 7.

Az ülésen hat napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselõk.
Elsõként a Napköziotthonos Óvoda nyári óvodaszünetének
idõpontját határozták meg. A döntés szerint július 14-tõl au-
gusztus 8-ig lesz zárva az intézmény. Ezt követõen az iskolai
és óvodai beiratkozási idõpontokról döntött a testület (lásd 3.
oldal).

A 3. napirendi pont keretében az önkormányzat 2008. évi
költségvetési rendeletének tervezetével foglalkoztak a képvise-
lõk. Dr. Kosztyi Emma jegyzõ ismertette a tervezés során figye-
lembe vett elveket, szempontokat, normákat. Orosz Béla és
Hornyák András képviselõk a lakásépítési támogatás fenntartását
és az elõirányzott összeg megemelését javasolták. Pátrovics Be-
nedek polgármester kérdésre válaszolva elmondta: az önkor-
mányzat kénytelen tartalékaihoz nyúlni, azonban határozott vé-
leménye, hogy nem az adók emelése és bõvítése, hanem befek-
tetõk felkutatása, letelepítése útján kell a község forrásait növel-
ni. A képviselõ-testület egyhangú szavazattal alkotta meg a tele-
pülés idei költségvetési rendeletét.

A képviselõk ugyancsak egyhangú szavazattal fogadták el a te-
lepülés 2008. évi kiemelt céljairól szóló elõterjesztést. Az idén
az országos népszavazás (ok) lebonyolítása, a közterületek rend-
jének fokozása, az adózási fegyelem erõsítése és az adótartozás-
ok behajtása, a Helyi Építési Szabályzat – a civil szervezetek és
a vállalkozók bevonásával történõ – módosítása tartozik a ki-
emelt feladatok közé.

A képviselõk az Egyebek napirendi pont keretében többek kö-
zött a közmûvelõdési terv tervezetével, határkiigazítással, az
ÉTV Kft. próbafúrási kérelmével, Budapest fõpolgármester-he-
lyettesének levelével, a község hivatalos honlapjával, a hagyo-
mányok õrzésével, az idõnkénti szemeteléssel és a
gázcsereteleppel kapcsolatos kérdéseket, felvetéseket beszélték
meg.

Február 26.

Február 26-án Sóskút és Pusztazámor községek képviselõ-testü-
letei együttes ülést tartottak a sóskúti önkormányzat tanácster-
mében.

A két település képviselõ-testülete megvitatta majd jóváhagyta
a sóskúti Andreetti Károly Általános és Mûvészeti Iskola 2008.
évi költségvetését, melynek tagiskolája a zámori iskola.

Ezt követõen a két képviselõ-testület külön folytatta tovább a
tanácskozást. Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete ( együttmûködésben a Zsámbéki Medence Idegenfor-
galmi Közhasznú Egyesülettel) úgy döntött, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújt be a hivatásos szabadtéri színpadok részére
kiírt pályázaton. A 3. napirendi pont keretében a testület módo-
sította az önkormányzat 2007. évi költségvetését. Ezt követõen a
képviselõk Pátrovics Benedek polgármesternek a Pusztazámori
Regionális Hulladékkezelõ Központtal kapcsolatos tájékoztató-
ját hallgatták meg, majd az ülés végén egyéb aktuális kérdéseket
tárgyaltak meg.  

Március 31.

Az ülésen hat napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselõk.
Elsõként Pintér Lajos õrnagy, a Tárnoki Rendõrõrs parancsno-

ka számolt be a Tárnoki Rendõrõrs 2007. évi munkájáról. Beszá-
molójában részletesen kitért a személyi és technikai feltöltöttség-
re, a szolgálatellátás jellemzõire, és értékelte a térség, benne
Pusztazámor bûnügyi helyzetét. Mint elmondta, tavaly
Pusztazámoron 11 bûncselekményt regisztráltak (2006-ban 16-
ot). Pintér Lajos szerint a közbiztonság javulásához nagyban
hozzájárultak lelkiismeretes munkájukkal a zámori polgárõrök.
A jövõben a rendõrség igyekszik még jobban kiteljesíteni a la-
kosságorientált rendõrségi modellt. Tavaly gyakran éltek a figyel-
meztetés lehetõségével, és viszonylag kevés büntetést szabtak ki
ellenõrzéseik során. Az õrsparancsnok ígérete szerint az idén is
a szükséges mértékû lesz a rendõri jelenlét Pusztazámoron. Pin-
tér Lajos jelezte: különösen nagy hangsúlyt helyeznek az elõírt
sebesség és az alkoholfogyasztás ellenõrzésére. Mint mondta, je-
lentõsen megemelkedtek a büntetési tételek, ezzel számolnia
kell mindenkinek, aki megszegi a szabályokat.

A testületi ülésen részt vett Kozma Károly alezredes, érdi rend-
õrkapitány is, aki elmondta: a javuló bûnügyi-közbiztonsági
helyzet a rendõrség és az itt élõ lakosság közös érdeme. 

Ezt követõen Nagy István rendõr fõtörzsõrmester számolt be a
szolgálatellátás körülményirõl és  tapasztalatairól.

Képviselõi kérdések és azok megválaszolása után a testület
egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolókat.  

A harmadik napirendi pont keretében a képviselõk a 2007. évi
zárszámadásról szóló rendelettervezetet vitatták meg. Dr. Koszti
Emma jegyzõ szóbeli kiegészítése után a testület egyhangú sza-
vazattal fogadta el az elõterjesztést.  

Ezt követõen a képviselõk – a Közép-magyarországi Közigaz-
gatási Hivatal vezetõjének ajánlására – módosították az önkor-
mányzat SzMSz-ét, majd meghatározták az idei lomtalanítás
napját (május 30.).

Az Egyebek napirendi pont keretében a testület jóváhagyta a
Falunap (június 28.) programját és költségvetését, tájékoztatót
hallgatott meg építéshatósági ügyekrõl és a kistérségi kerékpárút
tervezésérõl (melyhez 100 ezer forint pályázati önrészt biztosí-
tott a testület), végezetül lakástámogatási kérelem ügyében dön-
tött. 

K. Z.
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Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az ál-
lamháztartásról szóló, többször módosított  1992. évi XXXVIII.
törvény 65. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CXXVII. Törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben
foglaltak szerint a 2008. évi költségvetésére az alábbi rende-
letet alkotja:

1. §
(1) A Képviselõ-testület a 2008. évi költségvetési bevételi fõ-
összegét 209.468 e/Ft (azaz: Kettõszázkilenc millió négyszáz-
hatvannyolc ezer forintban) állapítja meg 1. és 3. sz. mellékleté-
ben részletezett források szerint.

(2) A jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevé-
teli fõösszegen belül:

a.) Mûködési bevételeit 81.011 e/Ft-ban (azaz: Nyolcvanegy-
millió tizenegy  ezer  forintban)

b.) Felhalmozási és tõkejellegû bevételeit 970 e/Ft-ban (azaz:
Kilencszázhetven ezer forintban) állapítja meg.

c.) Önkormányzatok költségvetési támogatását 26.278 e/Ft-
ban (azaz: Huszonhatmillió-kétszázhetvennyolc ezer forintban),

d.) Támogatási kölcsön bevételeit 200 e/Ft-ban (azaz Kétszáz-
ezer forintban) 

e.) Finanszírozás bevételeit 101.009 e/Ft (azaz: Egyszázegy
millió kilencezer forintban)

f.) Pénzforgalom nélküli pénzmaradványát 0 (azaz: nulla)

2.§
(1) A Képviselõ-testület a 2008. évi költségvetési kiadási fõösz-
szegét 209.468 e/Ft (azaz Kettõszázkilencmillió négyszázhat-
vannyolc ezer forintban) állapítja meg 2. és 4. sz. mellékletében
részletezettek szerint.

(2) A jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadá-
si fõösszegen belül:

a.) Személyi juttatások fõösszegét 53.312 e/Ft-ban (azaz Öt-
venhárom millió háromszáztizenkettõ  ezer  forintban),

b.) Munkaadókat terhelõ járulékok fõösszegét 14.470 e/Ft-
ban (azaz Tizennégy millió négyszázhetven ezer forintban), 

c.) Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 28.310 e/Ft-ban
(azaz Huszonnyolc millió háromszáztíz ezer forintban)

d.) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás fõösszegét 940
e/Ft-ban (azaz Kilencszáznegyvenezer forintban

e.) Támogatásértékû kiadás fõösszegét 25.150 e/Ft-ban (azaz:
Huszonötmillió százötven ezer forintban)

f.) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támoga-
tások fõösszegét 5.250 e/Ft-ban (azaz Ötmillió kettõszázötven-
ezer forintban),

g.) Felújítási és felhalmozási kiadásainak fõösszegét 920 e/Ft-
ban (azaz Kilencszázhúsz ezer forintban)

h.) Kölcsönök nyújtása kiadási fõösszegét 200 e/Ft-ban (azaz:
Kettõszázezer forintban) állapítja meg.

3. §

A képviselõ-testület a 2008. évi költségvetésében
a. általános tartalék összegét 80.916 e/Ft-ban (azaz Nyolc-

vanmillió kilencszáztizenhat ezer  forintban) határozza meg.

4. §
Az Önkormányzat az önálló gazdálkodási jogkörû költségvetési
szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Polgármesteri Hivatal 2008. évre jóváhagyott kiadási elõ-
irányzatának fõösszege 175.214 e/Ft (azaz: Százhetvenötmillió
kettõszáztizennégy ezer forinttal) ezen belül:

Személyi juttatások elõirányzatát: 31.974 e/Ft
Munkaadókat terhelõ járulékok összegét: 8.459 e/Ft
Dologi és folyó kiadások összegét: 21.605 e/Ft
Támogatásértékû kiadás  összegét: 25.150 e/Ft
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összegét: 440 e/Ft
Társadalom-, és szociálpolitikai juttatás  összegét: 5.250 e/Ft
Felújítási és felhalmozási kiadás összegét: 7.20 e/Ft
Kölcsön nyújtása összegét: 200 e/Ft
Általános Tartalék: 81416 e/Ft
összegben határozza meg. 
Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkerete: 13 fõ.
(2) Az Önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó költség-

vetési szerveinek elemi költségvetését az alábbiak szerint állapít-
ja meg:

A Napköziotthonos Óvoda 2008. évre jóváhagyott kiadási elõ-
irányzatának fõösszegét 34.254 e/Ft-tal ( azaz Harmincnégymil-
lió kettõszázötvennégyezer forinttal) hagyja jóvá, ezen belül:

Személyi juttatások elõirányzatát: 21.338 e/Ft
Munkaadókat terhelõ járulékok összegét: 6.011 e/Ft
Dologi kiadások összegét: 6.705 e/Ft
Felújítás és felhalmozási kiadás 200 e/Ft
összegben határozza meg. 
Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkerete: 10 fõ.

5. §.
A költségvetési bevételek és kiadások kihatását a 2008-2010.
évekre a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

6. §.
Költségvetési elõirányzatok közötti átcsoportosítás, rendelke-
zés a tartalékkal

(1) A költségvetési elõirányzatok között a polgármester jogszabá-
lyi elõírás alapján tekintet nélkül az összeghatárra, egyéb esetek-
ben alkalmanként 500. 000 Ft erejéig szabadon átcsoportosíthat.

(2) Az általános tartalékot a polgármester alkalmanként 500.
000 Ft erejéig szabadon felhasználhatja, de ez a felhasználás
nem haladhatja meg az évi 1. 000. 000 Ft-ot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a polgármester az
általa tett intézkedésekrõl a soron következõ ülésén köteles tájé-
koztatni a Képviselõ-testületet.

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2008. (II.12.) számú rendelete a község 2008. évi

költségvetésérõl,
2008-2009-2010. évi gördülõtervérõl
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Köszönjük!
A Pusztazámori Tagiskola köszönetet mond mindenkinek, aki feleslegessé vált 1 és 2 forintos érméit rendelkezésünkre
bocsátotta. A befolyt összegbõl a napközis barkácsoláshoz vettünk anyagot. Takács Ferencnek megköszönjük az iskola számára
ajándékozott díszfacsemetéket. 

Mészáros Ildikó
tagiskola-vezetõ

Digitalizált
örökségvédelmi kataszter
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése az épített környezet, az építészeti
örökség védelmére irányuló tevékenységet segítendõ úgy döntött, hogy digitalizált
örökségvédelmi katasztert hoz létre.

A kataszter létrehozásához és mûködéséhez az Önkormányzat a Kulturális
Örökségvédelmi Hivataltól, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságától és a megyei
települési önkormányzatoktól szerzi be a szükséges adatokat. 

A kataszterbe értékes helyi, vagy országos védelemre javasolt építményeket
vesznek fel. Pest Megye Önkormányzata ezzel a döntésével törvényi kötelezettsé-
gének tesz eleget. (dko.hu)

Egyéb rendelkezések

7. §.
(1) Az önkormányzat létszámkerete költségvetési szervenként
– Napköziotthonos Óvoda 10 fõ közalkalmazott
– Polgármesteri Hivatal 6 fõ köztisztviselõ,

1 fõ polgármester,1 fõ gondnok
5 fõ közhasznú foglalkoztatott

(2) A köztisztviselõk helyi illetményalapja a 2001. évben hatá-
lyos szabályozással megegyezõen 44.800,-FT

8. §
A költségvetési bevételek és kiadások elõirányzatai tartalmazzák
a 2008. január 1-tõl a rendelet megalkotásáig terjedõ átmeneti
idõszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások összegét.

9. §
(1) A képviselõ-testület az államháztartási törvény alapján jó-

váhagyott kiadási elõirányzatok között átcsoportosítási jogát
fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi elõirányzatok felosz-
tására a képviselõ-testület hatáskör gyakorlását átruházza a pol-
gármesterre.

(3) Az év közbeni központi elõirányzatok felosztásáról a kép-
viselõ-testületet minden negyedévben egyszer a polgármester tá-
jékoztatni köteles, majd a zárszámadás elfogadásakor a költség-
vetési rendelet módosítását a képviselõ-testület végzi el. 

(4) A 2008. évi költségvetési év lezárását követõen az önkor-
mányzatnak az esetleges állami hozzájárulás visszafizetési köte-
lezettségét az elõzõ évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni
és visszafizetni. 

(5) A helyi adóbevétel növelése érdekében a településen mun-
kát végzõ építési- beruházási cégek nyilvántartásokból történõ
felkutatását az adóhatóság végezze el, az iparûzési adó megosz-
tási kötelezettségnek megfelelõen a bevallások alapján a fizetési
meghagyásokat bocsássa ki. 

(6) A Képviselõ-testület a költségvetési rendeletet a mellékelt
szerkezeti és táblarend szerinti bontásban fogadja el.

10. §
Jelen rendelethez az alább megjelölt mellékletek tartoznak:

1. sz. melléklet: Pusztazámor Község Önkormányzat Község
Önkormányzat 2008. évi bevételei forrásonként

2. sz. melléklet: Kiadások 2008. évi elõirányzatai szakfelada-
tonként

3. sz. melléklet: Bevételek fõösszesítõje önkormányzat és a
részben önálló intézmények 

4. sz. melléklet: Kiadások fõösszesítõje önkormányzat és a
részben önálló intézmények

5. sz. melléklet: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási
kiadásai

6. sz. melléklet: 2008-2009-2010. évi Gördülõ költségvetési terv
7.sz. melléklet: kiadások és bevételek mérlege

11. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2008. január 1-tõl kell alkalmazni.         

(2) A rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik.

Pusztazámor, 2008. január 31.

Dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
Jegyzõ                                                    polgármester

(A rendeleteket betûhív formában közöljük – a szerk.)

Lapzárta után történt

Sólyom László
Pusztazámoron
Lapzártánk után kaptuk a hírt: Sólyom Lász-
ló köztársasági elnök felesége társaságában
április 8-án látogatást tesz a Pusztazámori
Regionális Hulladékkezelõ Központban.

A vizitre az elnök „Értékõrzõ tájak és em-
berek Magyarországon” látogatássorozata
keretében kerül sor.

A köztársasági elnök pusztazámori prog-
ramjáról a Zámori Hírek következõ számá-
ban részletesen beszámolunk.
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Formállak

Egyszerûség és célszerûség – a divatos mediterrán

Hazánk építészete nem kevés túlzással ek-
lektikussá vált az utóbbi évtizedben. Ezt
minõsíteni nem tisztem, és talán nem is
szükséges – mondhatjuk ez korunk jellem-
zõje. Talán legdivatosabb már jó ideje a
mediterrán ház. De vajon tényleg mediter-
rán az, amit mi mediterránnak nevezünk?

Három markánsan más nép építészete
tartozik ide, a spanyol, az olasz és a görög.
Közös jellemzõjük a meghitt, családias
hangulat, a természetes anyagok használa-
ta. Szinte kivétel nélkül terrakotta cserépfe-
dést alkalmaznak (a leggyakoribb az úgy-
nevezett kolostorfedés, melyet leegyszerû-
sítve utánoznak az itthon kapható „medi-
terrán tetõcserepek”). A belsõ enteriõrt a hi-
deg, jellemzõen fénylõ csempe padlózat
(gyakori például a fényes tengerkék szín),
görbe, hepehupás fehérre meszelt falak, ke-
vés és gyakran kényelmetlen bútor együtte-

se adják – és ablaktáblák, zsalugáterek
amelyeket az ablakon át kihajolva be lehet
húzni, hogy a napfényt kizárják. (Kivétel itt
is van, a görögöknél Szkürosz-szigetén pél-
dául kifejezetten a már-már giccses tárgyak
színes kavalkádjával találkozunk a házak-
ban.) Mivel eredeti környezetükben e há-
zak ablakai mindig nyitva lehetnek, a biz-
tonságot a kacskaringós kovácsoltvas védõ-
rács adja. 

A lapos tetejû, téglalap alapú házak fehé-
ren ragyognak, a szellõs, fedett elõcsarnok-
ok és teraszok, boltíves bejáratok hangula-
tát az õsi olajfák nyújtotta árnyék, a fehér,
rózsaszín és bíborvörös leanderek és egyéb
virágok, fûszernövények egyszerû, mégis
varázslatos jelenléte fokozzák. Mediterrán
városokban a fehér meszelt falak mellett
nagyon gyakoriak a nyersen hagyott (vagy
utólag burkolt) (termés)kõfelületek. Gyö-

nyörû példái a toscanai városok! A görög
tájakon a jellemzõ kék-fehér vagy szürke-
fehér színek mellett egyes szigeteken az ok-
ker és pasztell színekre festett házak nyugo-
dalmas érzést árasztanak.

Az andalúz építészetet is a fehér falak
uralják. A száraz, okkerszínû tájban kisebb
falu méretû fallal körülvett farmépületeket,
úgynevezett cortijosókat találunk. Itt a jel-
lemzõ díszítés az ajtókra, ablakokra vésett-
faragott minták, melyek kígyókat, napot,
tolldíszes fejeket és pumákat ábrázolnak.
Építészetüket erõs afrikai hatások uralják.
De találunk afrikai hatásokat a görög medi-
terránban is, melynek legkülönlegesebb
épületei a tinoszi galambdúcok. Határozott
észak-afrikai hatást keltenek; a fehérre me-
szelt fatornyok  felsõ fele háromszög alakú
szellõzõkkel van átfúrva, amelyek változa-
tos mintákkal tarkítják a felületet. Ez az or-
namentika a helybéli lakóházakon is meg-
ismétlõdik, visszafogottabban. 

Mindez csak ízelítõ a mediterrán sokfé-
leségébõl. A lényeg itt is az egyszerûség
és célszerûség mind a formák, mind az
anyaghasználat, mind a méretek tekinte-
tében. Egyre nagyobb hangsúllyal beszél-
nek az egész világon a tudatos fogyasztás
szükségességérõl. Ez alkalmazható – al-
kalmazandó példa otthonunk, kertünk és
tágabb környezetünk tervezése, kialakítá-
sa során is. És ha már döntünk egy stílus
mellett, annak szolgai követése más kul-
túrában alkalmazva éppoly elvetendõ,
mint megismerése és megértése nélküli
tiszteletlen alkalmazása. Viszont egy kis
ismerkedés után, az igényeinkre, környe-
zetünk és pénztárcánk adta lehetõsége-
inkre igazítva bármelyik stílust követve
idõtálló érték születhet.

Orosházi Erzsébet
lakberendezõ

Hosszú hétvégék 2008-ban
Miután hazánkban számos ünnep van az év során, ez gyakran
maga után vonzza a munkanapok áthelyezését és ennek révén a
hosszú hétvégéket is.

Ez idén sincs másképpen. 2008-ban az alábbiak szerint
alakulnak a munkanapok és a pihenõnapok. 

Munkaszüneti napok január 1. (kedd), március 15. (szombat),
húsvéthétfõ (március 23.), május 1. (csütörtök), pünkösdhétfõ
(május 12.), augusztus 20. (szerda), október 23. (csütörtök),
november 1. (szombat) december 25-26. (csütörtök - péntek). 

2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarend: április 26.,
szombat, munkanap; május 2., péntek, pihenõnap; október 18.,

szombat, munkanap; október 24., péntek, pihenõnap;
december 20., szombat, munkanap; december 24. szerda,
pihenõnap. 

2008-ban az elsõ olyan szombati nap, ami munkanappá lett
nyilvánítva április 26. Ekkor a május 2-át kell ledolgozni. Így
május 1–4-ig lesz egy négynapos hosszú hétvége. A második
ilyen, október 18. lesz, ekkor október 24-ét dolgozzuk le. Így
október 23–26-ig lesz egy négynapos hosszú hétvége. A
következõ ilyen szombat az év utolsó elõtti szombatja,
december 20. Ez a szombat a december 24-ét (szerda)
helyettesíti, így karácsonykor 5 napot tölthetünk otthon. (dko.hu)
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Tavaszi megújulás
Végre itt van a tavasz! A napsugarak is
egyre melegebben simogatnak, az ember
lelke, szellemisége is átalakul, a világot és
embertársainkat szükségszerûen jobban
elfogadjuk. 

Tavasszal tettre készek és vidámak va-
gyunk, testünk és lelkünk kész a megúju-
lásra. A tavasz az egészség visszaszerzé-
sének az ideje, így a télen felhalmozódott
mérgek kiürülését ilyenkor léböjtkúrával
is elvégezhetjük. Ekkor a szervezetbõl
elõkerülnek az összegyûlt káros anyagok,
amelyeket fokozott folyadékbevitellel, a
vese segítségével kiüríthetjük. Ezzel
együtt rendszerint fogyás is tapasztalható,
de nem ez az elsõdleges cél, hanem in-
kább a tisztulás. 

A tavaszi fogyózók száma évrõl évre
nõ, sokan minden elõzetes felkészülés és
kellõ ismeret nélkül belekezdenek min-
denféle bizarr diétába és kontrollálatlan
mozgásprogramba. Így nem meglepõ, ha
gyakran több kárt okoznak maguknak ve-
le, mint amennyit segítenek.

Az egészséges életmódnak része a
rendszeres böjt. A böjt a szilárd, komo-
lyabb emésztést igénylõ táplálékbevitel
átmeneti felfüggesztése. A böjtölõ arra
készteti a szervezetét, hogy annak vala-
mennyi funkciója ehhez az új helyzethez
alkalmazkodjon. A böjtölés lényege, hogy
megtisztítsuk szervezetünket a lerakódott
méreganyagoktól, valamint a feleslegesen
elraktározott tartalékoktól. A helyesen
végzett böjtölés veszélytelen, visszaadja
az életerõt és átalakítja a gondolkodást. A
böjt azon kívül, hogy megszabadít a sa-
lakanyagoktól, a normál testsúlyunk felet-
ti plusztól, mértékletes táplálkozásra is ta-
nít, lassítja az idõ elõtti öregedési folya-
matot, és általa a szellemi frissességet is
megõrizhetjük.

Évente legalább egyszer mindenkinek
el kellene végeznie a szervezet 70 billió
sejtjének nagytakarítását. A civilizált tár-
sadalmakban a helytelen táplálkozás és a
mozgáshiány fékezi a bél szállító funkci-
óját, így az anyagcsere lebontási folyama-
tának termékei akár 120 órán át is a be-
lekben maradhatnak, s ilyenkor az
emésztési szakasz mérgezõ anyagai szét-
áradhatnak a szervezetben. A böjt beve-
zetõ szakasza a kalóriában szegény táp-
anyagok fogyasztása, illetve a belek ki-
tisztítása. A böjt során a folyadékok ki-
mossák a szervezet alapszöveteiben tárolt
mérgezõ salakanyagokat. Méregtelenítés
szempontjából a lékúra valójában alig kü-
lönbözik a gyümölcs- vagy zöldségna-
poktól. Mivel iszunk és nem eszünk, ez is

pihenteti az emésztõrendszert, úgyhogy a
kúra tisztító hatása szinte azonnal érezhe-
tõ.

A böjtölés az alábbi szabályok szerint
történjen:

Igyunk sok vizet, gyógyteát, higított
gyümölcsleveket, sószegény zöldségtur-
mixot.

Hagyjuk el minden nem létfontossá-
gú dolgot (kávé, cigaretta, édesség).

Lazuljunk el a mindennapok köteles-
ségei alól és viselkedjünk természetesen.

A mozgás és a pihenés váltakozásá-
val érjük el a jó testi és lelki közérzetet.

Az alábbi gyümölcsök és zöldségfélék
nagy tisztító hatással bírnak: grépfrút, na-
rancs, alma, körte, papaya, sárgadinnye,
uborka, cékla, spenót, torma, sárgarépa,
zeller. Ha  helyesen böjtölünk, nem gyen-
gülünk le, nem fáradunk el és nem le-
szünk sápadtak. Az az energia, amely ed-
dig az emésztésre használódott el, most
megmarad, és máshol szolgálja az em-
bert. A böjt hatására jobb lesz a hangula-
tunk, felfrissül a szellemünk, és nemcsak
testben, hanem lélekben is megtisztulunk.

A tisztítás, méregtelenítés után ajánla-
tos táplálkozási szokásainkon változtatni,
kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni a minõ-
ségre, a szervezet igényére.

A böjt hatását tovább fokozza a jóga, az
autogén tréning, illetve a sportolás, a tor-
na, az úszás, valamint a különféle fürdõk
és a masszázs. 

A tavasz beköszöntével már több idõt
töltünk a szabadban, megnövekszik a
mozgásigényünk, a friss levegõ és a hasi
légzés is elindítja a sejtek öntisztulását,
energiával való feltöltõdését. A régi böl-
csesség szerint az emberi test berozsdáso-
dik, ha nem mozog. Sajnos sokan csak al-
kalomszerûen határozzák el magukat ar-
ra, hogy valamivel többet tegyenek egész-
ségükért, de többnyire hirtelen, túlságo-
san sok edzéssel és egészen rövid idõ
alatt akarják behozni az elmulasztottakat.
Ám ez az egészségnek, különösen a szív-
nek és a vérkeringésnek nem tesz jót.  A
sport csak akkor használ, ha rendszere-
sen, tudatosan, mértéktartóan és fõleg jó
kedvvel végezzük. 

Az emberi szervezetben az egészség
szempontjából optimális alkalmazkodási
folyamatok már bizonyos fokú
minimálterheléskor is elkezdõdnek. Ha
elkezdünk mozogni, akkor válasszunk
olyan mozgásfajtát, amit örömmel vég-
zünk. A testmozgás kapcsán nem kell rög-
tön a nagyon aktív sportolásra gondolni.
Nem szabad az egyik napról a másikra le-

futni 10 km-t, hanem fokozatosan kell el-
kezdeni a mozgást. A mozgás segít ellen-
õrizni az étvágyat, és csökkenti a stresszt.
Szervezetünk fizikai terhelése során az
életkornak és az edzettségi foknak megfe-
lelõ, fokozatosan elkezdett, kis intenzitá-
sú, de hosszú idõn keresztül végzett ún.
aerob típusú gyakorlatokat részesítsük
elõnyben.  Leghasznosabb az intenzív
gyaloglás, a kerékpározás, az úszás vagy
akár a tánc.

A rendszeres testmozgás elkezdésére az
alábbi lépéseket javaslom megtenni:

mozgólépcsõ, lift helyett az ésszerû-
ség határain belül használjuk a lépcsõt.

hetente háromszor végezzünk leg-
alább fél óra ütemes gyaloglást.

a könnyû vacsora elfogyasztása után
naponta sétáljunk minél többet.

A testmozgás az emberi szervezet
egyensúlya számára rendkívül fontos. A
rendszeres mozgástréning nemcsak a
szívmûködést, a keringést és testünk telje-
sítõképességét erõsíti, hanem a vérzsírok,
a vércukor szintjét, valamint szervezetünk
immunrendszerének mûködését is kedve-
zõ irányba befolyásolja. A testedzéshez a
mozgás optimális fajtáját kell választani,
optimális intenzitással, idõtartammal és
gyakorisággal. A rendszeres edzésben lé-
võ emberek kevésbé veszélyeztetettek a
szívinfarktussal szemben, mint azok, akik
nem mozognak. 

Minden kedves olvasómnak további jó
egészséget kívánok!

Sárközi Zoltán
életmód-tanácsadó

Tel.: 06 30 5498-983,
e-mail: sarkzol@gmail.com 
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Térségünk hírei
Multifunkcionális rendelõintézet Érden

Március végén nyújtotta be be Érd városa a multifunkcionális rende-
lõintézet megvalósítását célzó pályázatot – mondta el T. Mészáros
András polgármester egy közelmúltban tartott sajtótájékoztatón.

A szakrendelõ felújítása már régi terv, ám a korábbi elképze-
lésektõl eltérõen nem egy új rendelõintézet megépítése hanem a
jelenlegi felújítása és korszerûsítése a cél. A 2006–2007-es
egészségügyi változások és a felhasználható keret alapján dön-
tött úgy a város, hogy nem új épületet építenek, hanem a jelen-
legi átépítésével, korszerûsítésével és a szolgáltatási szint növe-
lésével javítják a járóbeteg-szakellátást. Ennek eredményeként
az eddigi 17 szakma helyett akár 25-27 állhat az érdiek rendel-
kezésére, és az épület felújítása és bõvítése mellett új gyógyásza-
ti, diagnosztikai és egyéb eszközök beszerzése válik lehetõvé. 

A pályázat elbírálása három hónapon belül várható. Pozitív el-
bírálás esetén 2009 tavaszán indulhat a beruházás, így a betegek
2010 elején már a megújult, a kor követelményeinek megfelelõ
intézményben juthatnak korszerû ellátáshoz. (dko.hu)

Környezetvédelmi díjat alapított Pest megye

Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése környezetvédelmi
díjat alapított. A közgyûlés célja, hogy az elismeréssel jutalmaz-
za azokat a magánszemélyeket, illetve közösségeket,
akik/amelyek kiemelkedõ tevékenységet végeznek a megye kör-
nyezetének megóvása és fejlesztése érdekében.

Tízéves a  Budaörsi Játékszín

Tíz évvel ezelõtt alakult meg Budaörs önálló színháza, a
Budaörsi Játékszín. Ez alkalomból március 22-én a teátrum egy
évtizedét  bemutató fotókiállítás nyílt a színház elõcsarnokában.

( www.budaorsijatekszin.hu)

Prima-díjak a régió, a megye alkotóinak

Budapest, a régió és Pest megye kiemelkedõ, de talán országo-
san kevésbé ismert/elismert mûvészei, alkotói, tudósai az idén is
Prima-díjat vehetnek át.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Közép-
magyarországi Regionális Szervezetének Elnöksége 2008. febru-
ár 5-i ülésén döntött arról, hogy csatlakozva a Demján Sándor
alapította Pima Primissima Alapítványhoz, a 2007. évi nagy si-
kerû gödöllõi átadási ünnepség tapasztalatai alapján, ebben az
évben is meghirdeti a területi Prima- díjat. 

A díjakat a következõ kategóriákban hirdetik meg: Magyar iro-
dalom; Magyar színház-és filmmûvészet; Magyar képzõmûvé-
szet; Magyar tudomány; Magyar oktatás és köznevelés; Magyar
építészet és építõmûvészet; Magyar sajtó; Magyar sport; Magyar
népmûvészet és közmûvelõdés; Magyar zenemûvészet. 

A meghirdetõk tisztelettel kérnek mindenkit a csatlakozásra,
és várják a javaslatokat a díjazottakra, illetve a támogatási
felajánlásokat. További részletes tájékoztatást nyújt: Inzsel
Ottó társelnök a 06 30/9416-729-es telefonszámon, vagy a
410-6004 faxszámon, illetve az inzsel.o@vosz-kmrsz.hu e-
mail címen. 

Szigetcsépi bor nyerte a versenyt

A Megyeháza dísztermében február 14-én tartott ünnepélyes
díjátadón értékelték a nevezett Pest megyei borokat és ítélték
oda a Pest Megye Bora címet.

A hagyományosan legerõsebb kategóriában, a fehérborok
között a Gál Szõlõbirtok és Pincészet Szigetcsépi Szürkebarát-
Ezerjó bora az aranyérmes. E termelõ vitte el az elsõ díjat
rozébor kategóriában is Szigetszentmártoni Kékfrankos
rozéjával, a vörösborok közül pedig a Ker-Bor Kft. Szárazhegyi
Cuvée borát találták a legjobbnak. E három ital viselheti tehát
idén a Pest Megye Bora 2008 címet. A Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának Különdíjában részesült ugyanakkor a Nyakashegy
Kft. Budai Sauvignon Blanc fehérbora, a társadalmi zsûri által
legjobbnak talált nedû pedig Somlai Ferenc Családi
Borpincészetének Budakeszi Sauvignon Blanc fehérbora lett.
(dko.hu)

Optimista Ügynökség az 1% gyarapításában segít

Az 1997 óta mûködõ Egy Optimista Magyarországért Alapítvány
keretében, 2007-ben létrejött Optimista Ügynökség elsõdleges
célja a cégek, melyek társadalmi célú tevékenységeket támogat-
nak, nonprofit szervezettel való összehozása, valamint kommu-
nikációs tevékenységük segítése.

A programról az érdeklõdõk a http://www.optimistaklub.hu
oldalon lehet.
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