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Ingyenes méhnyakrákszûrés
A Magyar Posta támogatásával mûködtetett, térítésmentesen igénybe vehetõ mobil szû-
rõállomás június 23-án 9-tõl 17 óráig Pusztazámoron várja a lányokat, asszonyokat.

Az idejében felismert betegség gyógyítható, ezért is fontos, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt a kistelepüléseken élõk is, elsõsorban a 25 és 65 év közöt-
tiek, a szûrõvizsgálaton. A vizsgálathoz csak TB-kártya szükséges. 

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit, Pusztazámor barátait a június 28-án
rendezendõ  Zámori Falunap rendezvényeire.

Pusztazámor Község Önkormányzata – Pusztazámor Községért Közalapítvány

A Zámori Falunap tervezett programja
9 óra Futballmérkõzés ( gyerek és felnõtt, mûfüves pálya; jelentkezés június

15-tõl 15 és 20 óra között a könyvtárban, vagy a 06/70 3117-530-as
telefonszámon)

10 óra Borverseny (rendezvény- és szabadidõpark; jelentkezés a helyszínen 8-
tól 10 óráig)

10–18 óra Kézmûves foglalkozás (rendezvény- és szabadidõpark)
10 óra Fõzõverseny (rendezvény- és szabadidõpark; jelentkezés a

futballmeccshez hasonlóan, a résztvevõk két kg sertéshúst kapnak, az
eszközöket, felszerelést maguknak kell biztosítaniuk)

11 óra Sakkverseny (rendezvény- és szabadidõpark; jelentkezés a helyszínen
8-tól 11 óráig)

11–18 óra Ugrálóvár (polgármesteri hivatal udvara)
11–18 óra Népi játékok (polgármesteri hivatal udvara)
11–18 óra Arcfestés ( polgármesteri hivatal udvara; egyéves kortól)
11–13 óra Tûzoltó- és rendõrautó-bemutató (parkoló)
12 óra Jó ebédhez szól a nóta (rendezvény- és szabadidõpark)
13 óra Eredményhirdetés (rendezvény- és szabadidõpark)
13 óra Ebéd (rendezvény- és szabadidõpark)
14–19 óra Hennázás (12 évtõl; polgármesteri hivatal udvara)
14 óra Asztaltenisz-verseny (rendezvény- és szabadidõpark; jelentkezés 11-tõl

14 óráig a helyszínen)
15 óra Aszfaltrajzverseny (parkoló; jelentkezés a helyszínen, 6 éves kortól)
16 óra A Szilvórium zenekar népzenét játszik (színpad)
16.30 Eredményhirdetés (színpad)
16.35 Az óvodások és az iskolások mûsora (színpad)
18 óra Gólyaláb/Varga-Banda. Vándormutatványosok bemutatója

(rendezvény- és szabadidõpark)
19 óra Táncház (rendezvény- és szabadidõpark)
19.15 Hip-hop bemutató (rendezvény- és szabadidõpark)
20 órától Utcabál (rendezvény- és szabadidõpark)
22 óra Tûzijáték (rendezvény- és szabadidõpark)
A büfé reggel 8-kor nyit, vattacukor és kürtõs kalács 10 órától vásárolható.
Továbi információ kérhetõ Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõtõl (06/70 3117-530)
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Pusztazámor Községért Közalapítvány
2007. évi közhasznú tevékenységérõl szóló rövid beszámoló

Mottó: „A közösségért végzett önzetlen munka tesz igazán emberré.”
(Deme László: Egy csepp emberség)

Az Alapító Okirat elõírja, hogy a Közalapítvány tevékenységé-
nek és gazdálkodásának legfontosabb adatait Pusztazámor köz-
ség önkormányzatának lapjában nyilvánosságra hozza. Ennek a
kötelezettségnek teszünk eleget beszámolónkkal.

Az elmúlt években megvalósult nagyobb beruházások (mint
pl. az egészségház és gyógyszertár, mûfüves sportpálya, kulturá-
lis rendezvény- és szabadidõpark stb.) után a Közalapítvány
alapvetõ feladatát elsõsorban a létrejött intézmények folyamatos
fenntartási költségeinek viselése, másrészt a hagyományos kultu-
rális rendezvények finanszírozása, harmadsorban pedig a civil
szervezetek támogatása képezte.

A Közalapítvány pénzbeli vagyonának gyarapítása céljából a
bankszámlára befolyt összegekbõl 2007-ben folyamatosan disz-
kont kincstárjegyek vásárlásába fektetett, melynek
záróállománya 2007. december 31-én 107 298 ezer Ft volt. A
diszkont kincstárjegyek hozama 3 498 ezer Ft.

A 2007. évben a Közalapítvány a község érdekében felmerülõ
beruházást hajtott végre. A Közalapítvány székhelyén egy kultu-
rális, közéleti és közösségi célokat szolgáló rendezvényterem ki-
alakítására került sor, melynek aktiváláskori értéke 6 357 ezer Ft.

A fenti beruházás Pusztazámor Község Önkormányzata és a
Közalapítvány között megkötött megállapodás alapján kerül
hasznosításra.

A Közalapítvány a 2007. évben vállalkozási tevékenységet
nem végzett.

Mûködési költségek e Ft
Fenntartási, felújítási és karbantartási költségek 2 680
Egészségház mûködési költségei 2 281
Kult. és szabadidõpark gondozása, virágosítás 1 909
Tárgyi eszköz beszerzése 126
Rendezvényterem költségei 295
Általános iskola és ifjúsági közösségi színtér költségei 1 778
Mûködési költségek összesen 9 069

Adott támogatások:
A Közalapítvány támogatást nyújtott az
o Óvodának (játékok, könyvek beszerzésére) 111
o Iskolának (5 db számítógép vásárlására) 396 Pályázat útján
o Összesen 507

Pénzben nyújtott támogatás az alábbiak szerint történt
o Zámori Kör Egyesület 380 Pályázat útján
o Naplemente Nyugdíjas Klub 160 Pályázat útján
o Gyermekmosoly Alapítvány 100 Pályázat útján
o Pusztazámori Polgárõr Egyesület 400
o Érdi Rendõrkapitányság (benzinvásárlásra) 200

Ajándékozási
szerzõdéssel 

o Budaörsi Játékszín 100
o Magyarok Öröksége Alapítvány 30
o Dr. Vass Miklós Alapítvány 100
o Remeteség (orgona beszerzéséhez hozzájárulás) 100
Összesen 1 570

Ezen kívül részt vállalt a Közalapítvány a falu hagyományos
rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában össze-
sen 1 256 ezer Ft értékben az alábbiak szerint:

Farsang  2007.02.17. 26
Rendõrnap 30
2007. március 15-i ünnepség 11
Falunap 713
Szüreti mulatság 2007.10.13. 183
Idõsek napja  2007.10.27. 222
Falukarácsony  2007.12.22. 71
Összesen 1 256 

A Közalapítvány összes ráfordítása 12 403 ezer Ft

A Közalapítvány tisztségviselõi semmilyen tiszteletdíjban nem
részesültek, munkájukat önzetlenül, társadalmi megbízatásként,
a falu és lakossága iránt érzett felelõsséggel végezték.

A Közalapítvány bevételei 2007-ben az alábbiak szerint alakultak:
Magánszemélyek támogatása: 55 000 Ft
Vállalkozásoktól kapott támogatás 62 163 569 Ft
APEH Szja 1% 41 888 Ft
Pénzügyi tevékenység bevétele 3 512 876 Ft
Összesen 65 773 313 Ft

Feltétlen köszönet illeti mindazokat, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át a Közalapítvány javára ajánlották fel, melyet az
APEH összesen 41 888 Ft összegben átutalt bankszámlánkra. Az
így befolyt összeget karácsonykor az óvodások új játékainak be-
szerzésére fordítottuk.

Külön köszönetet mondunk két önkormányzati képviselõnk-
nek, akik tiszteletdíjukat felajánlva 34 650 Ft-tal gazdagították
bevételeinket.

A könyvvizsgáló által auditált mérlegbeszámoló legfontosabb adatai:

Induló tõke 500 000 Ft
Tõkeváltozás 81 846 000 Ft
Összes közhasznú tevékenység bevétele 65 773 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 403 000 Ft
Közhasznú tevékenység eredménye 53 370 000 Ft

A Közalapítvány 2007. évi tevékenységéhez hozzátartozik, hogy
a Felügyelõ Bizottság javaslatára az Alapító elrendelte, hogy egy
másik független könyvvizsgáló is ellenõrizze a Közalapítvány
2007. évi gazdálkodását, elsõsorban szabályszerûségi szem-
pontból. Az ellenõr alapvetõen könyveléstechnikai észrevétele-
ket tett, melyek fõként a helyismeret hiányára vezethetõk vissza.
(Pl. nem vette figyelembe a közalapítvány méretét: nincs alkal-
mazott, nincs vállalkozási tevékenység, a 3-tagú kuratórium tár-
sadalmi munkában látta el feladatát.)

Az összefoglaló minõsítés pozitív: „A Pusztazámor Községért
Közalapítvány az alapító okiratában rögzített célok megvalósítá-
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sa érdekében 2007-ben szabályszerûen mûködött. A rábízott va-
gyonnal megfelelõen, anyagi biztonságát nem veszélyeztetve
gazdálkodott. A mûködéssel kapcsolatos bevételként, költség-
ként elszámolt gazdasági eseményeket a Számviteli törvény elõ-
írásainak megfelelõen dokumentálta, az alapbizonylatokat idõ-
rendben, átláthatóan rendszerezte. A Közalapítvány által készí-
tett beszámoló formája, összetétele megfelel az egyéb szerveze-
tek beszámoló készítési sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.)
Kormány rendelet elõírásainak.” 

Mint ismeretes, a kuratórium 2007. december 31-i határidõvel
lemondott, de a változások bírósági bejegyzéséig a folyamatos
ügyek intézését vállalta. 2008. április 14-én 20 db dosszié átadá-
sával az új kuratórium elnöke, Kralovánszky Kristóf átvette a
Közalapítvány képviseletét. 

Kérjük, hogy a jövõben is támogassák a Pusztazámor Községért
Közalapítvány mûködését, mely nyitott, politikamentes, nem pro-
fitorientált közhasznú szervezet, ezért az annak adott anyagi tá-
mogatás után a törvényes adókedvezmények igénybe vehetõk.

A Közalapítvány adószáma: 18700547-1-13
Pusztazámor közösségének egészséges életmódja, jobb közér-

zete és kulturális felemelkedése érdekében a közfeladatok ellá-
tásához további önzetlen, lelkiismeretes munkát és eredményes
gazdálkodást kíván a Pusztazámor Községért Közalapítvány le-
köszönõ kuratóriuma nevében :

2008. május 12.
Dr. Fekete Zsuzsanna

(A beszámolót betûhíven közöltük – a szerk.)

Április 8-án a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelõ Központba látogatott dr.
Sólyom László. A program elsõ részében
a köztársasági elnöknek és a meghívott
környezetvédõ szervezetek képviselõi-
nek Mile Gábor létesítmény-fõmérnök
mutatta be a központot, az itt folyó mun-
kát, majd konzultációt tartottak az el-
hangzottakról. Ezt követõen Sólyom
László megnézte a létesítményt, majd
sajtótájékoztató keretében válaszolt az
újságírók kérdéseire. A programon részt
vett a Zámori Hírek munkatársa is.

Mile Gábor tájékoztatójában szólt a hul-
ladékkezelõ beruházásának elõkészítésé-
rõl, megvalósításáról, az itt folyó munká-
ról és a jövõre vonatkozó fejlesztési el-
képzelésekrõl. A létesítmény-fõmérnök
hangsúlyozta: a kezelõ körül kiépített mo-
nitoringrendszer az üzembe helyezés óta
semmilyen negatív értéket (levegõ, por,
zaj) nem jelzett, sõt – a térség mezõgaz-

dasági mûvelésbõl történt ki-
vonása miatt – a talajvíz mi-
nõsége javult. A környezeti
hatásokat, értékeket a köz-
pontban mûködõ laboratóri-
um folyamatosan méri és ér-
tékeli. A hulladéklerakó szi-
getelése maradéktalanul
megfelel az európai uniós
elõírásoknak. A szerves-
anyag-tartalomból fejlõdõ
biogázt 109 darab beépítet
gázkút vezeti ki; a telepet
már ezzel a biogázzal fûtik.

A két mûszakban dolgozó
38 munkatárs naponta 200-
250 beérkezõ autót fogad; a saját jármû-
vek a „zöldfolyosón” haladhatnak át, míg
az alkalmi beszállítók lerakási díjat fizet-
nek. A lerakott hulladékot terjedelmének
mintegy 1/6-ára tömörítik, majd azonnal
friss földdel takarják le. A telítettségi ada-
tokat GPS-berendezéssel rögzítik. A „hul-
ladékkúp” telített állapotban 55 méter
magas lesz; most 26 méternél tartanak. A
hulladékkezelõ „megtelése” után még
mintegy 30 évig igényel utógondozást a
terület; erre az idõszakra már most tarta-
lékolnak költségeket.

Mile Gábor elmondta: folyamatosan
dolgoznak a fejlesztéseken. Jelentõsen
növelik a komposztálási kapacitást; a
komposztot nem szállítják el, a sima föld-
del keverve a rekultiváció során használ-
ják fel. Megkezdték az elõkészületeket,
hogy az itt képzõdött biogázból elektro-
mos energiát állítsanak elõ (gázmotorral 3
MW áramot termelnek majd). Folyik a
2010-ben kezdõdõ II. bõvítési ütem elõ-
készítése is, mely során új hulladékkeze-
lõ technológiák (mechanikai, biológiai)

alkalmazását tervezik.
A központnak kiterjedtek a hazai és

nemzetközi kapcsolatai, rendszeresen fo-
gadnak külföldi szakmai delegációkat, fo-
lyamatosan együttmûködnek különbözõ
oktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel.

Mile Gábor elõadása után a megjelent
környezetvédelmi szervezetek  képviselõi
kértek szót. Mint elhangzott, e szerveze-
tek azon dolgoznak, hogy tudatos fo-
gyasztói magatartás révén mind kevesebb
legyen a feldolgozandó szemét, hulladék.

Az elõadás és konzultáció után Sólyom
László „bejárta” a hulladékkezelõ köz-
pontot, megtekintette az ott folyó tevé-
kenységet. A köztársasági elnök látogatá-
sa végén így nyilatkozott: „Nem szükség-
szerû, hogy ilyen nagy mennyiségû hulla-
dék képzõdjön, tudatos fogyasztással,
szelektív gyûjtéssel, újrahasznosítással
csökkenthetõ az ide kerülõ szemét. A
mostani tapasztalataim alapján azonban
elmondhatom, ami itt folyik, az rendben
van, példamutató.”

Kiss Zoltán

„Példamutató, ami itt folyik!”
Elnöki vizit a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ Központban
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Pusztazámori civil kezdeményezés
az érzékelt szaghatások felderítésére, a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ (PRHK)

és más kibocsátási helyek módszeres ellenõrzésére

Elõzetes munkaprogram-javaslat a szag-
hatás vizsgálatára és minimalizálására,
valamint a kibocsátási helyek civil szer-
vezetek általi eseti látogatására.

A PRHK 2007. május 31-én életbe lépõ
új egységes környezethasználati engedé-
lye több fontos mûködési elõírás, követel-
mény megtartására kötelezte a PRHK üze-
meltetõjét.

Az engedélyben foglaltak alátámasztják
munkánk értelmét és célszerûségét minden
szag- és bûzkibocsátó helyre, vagy ezek
együtthatásának esetére is, tehát joggal ké-
pezheti vizsgálatunk, javaslataink alapját.

Kezdeményezésünk elõkészítése során
számoltunk azzal, hogy a szaghatás vizsgá-
lata sokoldalú és objektív (nemcsak a PRHK-
ra összpontosító) megközelítést igényel és az
ismert hatások mellett több figyelemmel kí-
sérendõ szempontot is felvegyen a vizsgála-
ti körbe, továbbá hogy a lakosok aktív köz-
remûködése (bevonása) is megtörténjen.

1. A szaghatás-vizsgálati munkaprog-
ram („SZVM”) célja:
Pusztazámor településen a szag(bûz)hatások
érzékelése és ezzel összefüggésben az ural-
kodó áramlási irányok alapján a kibocsá-
tóhelyek és a kibocsátott szagokozó gázok-

gõzök forrásának, forrásainak felkutatása.
Egy öthónapos (ismételhetõ) vizsgálati ciklus
keretében az eseti és az ismétlõdõ források
megjelölése. Ezen vizsgálatok végrehajtása
során a szaghatás forrásainak azonosítására
(szag, intenzitás, összetétel, domináló kom-
ponensek, aktuális mûveleti események stb.)
vonatkozó jellemzõk feltárása, az ehhez
még szükséges igények rögzítése.

A helyszíni látogatások során a szagha-
táscsökkentés (végül minimalizálás) lehe-
tõségének vizsgálata, egyeztetése. Az is-
métlõdõ szagkibocsátó források igazoló-
dása esetén lépéseket kell tenni ezen ki-
bocsátó helyek összetételének mérésére,
különösen a veszélyesnek tekinthetõ
komponensekre vonatkozóan.

2. A szaghatás-vizsgálati munkaprog-
ramba bevonandó kibocsátó helyek köre:

Fenti táblázatunkban foglaltak szerint
jelen ismeretünk szerint az A.) és B.) te-
kinthetõ ismétlõdõ, a c.), d.), e.) pedig
eseti szagkibocsátó helynek, melyek elté-
rõ összetett, ill. egyszerû helyszíni vizsgá-
lati látogatást igényelnek.

3. A szaghatás-vizsgálati munkaprog-
ram végrehajtásának fõ lépései és szem-
pontjai:

3.1. A 2. pont A.), B., és c.) jelû kibocsá-
tók tájékoztatása az „SZVM”-rõl, az ennek
keretében tervezett kapcsolattartás és üzem-
látogatás egyeztetése, engedélyezése.

3.2. Az irányító informátor(ok), kijelölt
szagfigyelõk és önkéntes szagérzékelõk
szervezése és az információlánc mûködé-
si rendjének egyeztetése és rögzítése
Pusztazámoron.

3.3. A PRHK-ban folyamatosan mért
légmozgási (szél) paraméterek kísérleti,
majd szûkített adatsorának átadása vagy
lekérése a kijelölt pusztazámori informá-
torok részére, ill. részérõl.

3.4. Az érzékelt szaghatás és a légmoz-
gási adatok egyeztetése Pusztazámoron.
Az irány(ok) és érzékelés összeesése ese-
tén az érintett kibocsátó hely(ek) felkere-
sése az 1. pont szerinti céllal és a 3.1 pont
szerinti egyeztetésben foglaltak szerint.

3.5. A kijelölt zámori civil informátorok
és megfigyelõk részére a vizsgálati mun-
kára vonatkozó részletek megbeszélése
és a helyszíni látogatások tennivalóinak
rövid írásos rögzítése.

3.6. A Zámori Hírekben rövid ismertetõ
megjelentetése, az önkéntes szagérzékelõ
felkérésére és a tennivalók bemutatása.

Információs bejelentõlap szaghatás-érzékelésrõl
A bejelentést a lehetõ leggyorsabban célszerû elvégezni a Polgármesteri Hivatalban a jegyzõ asszonynál, illetve munkatársainál,
ahol az alábbi információs lapot kell kitölteni:
Bejelentõ neve:……………………………………………………….
Az érzékelés helye:…………………………………………………... idõpontja (dátum, óra) és idõtartama:…………………..
Az érzékelt szag érkezési iránya: ………………………………...felõl
Véleménye a szag forrásáról:
Jellege:  korhadó-rothadó zöldanyag, állattenyésztésbõl származó szag, motorikus vagy tüzelési füstgázok szaga, jellegzetes vegy-
szerszag, csatornaszag, egyéb ……………………………….jellegû anyag (a megfelelõ részt kérjük aláhúzni!)
Telefoni elérhetõség: ……………………………………… A bejelentés idõpontja (év, hó, nap, óra):…………………………..
(A bejelentõlap továbbítandó a szagvizsgálatot irányító informátornak.)

Jellemzõ távolság

Megnevezés Irány (Pusztazámor Jellemzõ magasság
központjához (m Bf)
viszonyítva)

A.) PRHK, Pusztazámor D-DNy 2500 m 150–200 
B.) Compostal kistérségi
komposztáló Tárnok D-DK 3000 m 145
c.) Szennyvíztisztító-
üzem, Pusztazámor D-DK 700 m 150
d.) Szarvasmarha-
tenyésztõ telep, Etyek É-ÉNy 2500 m 160–170
e.) Állattenyésztõ-telep,
a Zámori patak mentén – – –
f.) Az SZVM során észlelt
egyéb szagforrások – – –

Két pusztazámori polgár, Károvits Ta-
más és Tóth András nevéhez köthetõ az
a civil kezdeményezés, amely a község-
ben tapasztalható szaghatások forrásá-
nak pontos felderítése, meghatározása
és a késõbbiekben történõ minimalizá-
lása érdekében indult. A dokumentum
ismerteti a program célját, felsorolja a
vélelmezett szagkibocsátó helyeket és a
vizsgálati munkaprogram konkrét lépé-
seit. A lakossági bejelentéseket a polgár-
mesteri hivatalban kell leadni, ahol azo-
kat összegzik, értékelik, majd meghoz-
zák a szükséges intézkedéseket.
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3.7. Az SZVM 5 hónapos programját a
fenti elõkészítõ munkák, illetve egyezte-
tések alapján 2008 májusában lenne cél-
szerû elindítani és október hónapban egy
tapasztalati zárójelentéssel lezárni.

3.8. A három fõ vizsgálati módozat az
alábbi lehet:

a) pusztazámori érzékelés önkéntes be-
jelentés alapján, áramlási utóegyeztetés
forrás/irány/hely feltételes kijelölésére;

b) pusztazámori érzékelés nélkül szú-
rópróbaszerû helyszíni szagérzékelõ
szemle, helyszín vizsgálat a megközelítõ
útvonalon és helyszínen;

c) pusztazámori érzékelés kijelölt infor-
mátor és érzékelõ(k) által, egyeztetett egy
vagy több helyszín vizsgálataa a megkö-
zelítõ útvonalon és helyszínen.

A kijelölt megfigyelõket úgy kell kivá-
lasztani, hogy a várható beáramlási irá-
nyok lefedettek legyenek. Mindhárom
esetre egyszerû információs lapok kitölté-
sére kerül sor.

3.9. Az információs lapok alapján ké-
szül el a vizsgálat zárójelentése.

3.10. Az SZVM-vizsgálat szempontjai:
a) Az SZVM keretében arra kell töreked-

ni, hogy kizárjuk a háztartások kéményes
füstgáz-kibocsátási, valamint a telkeken
különbözõ hulladékok és zöld javak illegá-
lis égetésébõl származó füstgázok légtérbe
jutásának zavaró szaghatási eseményeit
(ezeket hatóságilag kell korlátozni).

b) Ezzel ellentétben azonban számítás-
ba kell venni, hogy az A.), B.) és c.)
DK–D–DNy-i irányú szagkibocsátó he-
lyek egymást erõsítõ (interferencia) hatá-
sa is érvényesülhet, tehát az egyidejû mû-
veleti eseményekre tekintettel kell lenni.

c) Az A.) és B.) szagkibocsátó telepek
legfontosabb szagforrásai:

d.1) Komposztáló üzem: nyersanyag-tá-
rolás, komposztáló terek, komposztkiszel-
lõztetés, tároló-, csurgalékvíz-medence
(gáz-gõz kipárolgás, visszapermetezés).

d.2) Hulladékkezelõ: friss lerakófelület,
átmeneti takarású felület.

d.3) a c) szennyvíztisztító-medence és
tárolt szennyvíziszap.

Ezek szagvizsgálatára és mintázására
kell kiemelt figyelmet fordítani.

d) Az ismétlõdõ, tehát veszélyt jelentõ
szaghatást elõzetesen úgy definiáljuk,
hogy a forrásirányú áramlási esetek mellett
(fõként DK–DNy között) több alkalommal
érzékelünk a forrásból eredõ szaghatást.

A 3.1 és a 3.8 b) és c) pontban szerep-
lõ tevékenységek szervezését beindítot-
tuk. A 3.8a) pontban leírt szaghatás-érzé-
kelésrõl önkéntes bejelentést várunk je-
len közleményünk Zámori Hírekben tör-
ténõ megjelenése után.

Készítették: Károvits Tamás és Tóth
András pusztazámori lakosok

„A közérdek a társadalom egészének a
közös érdeke, mely optimális esetben az
egyének vagy a csoportok együttérzésen
és esélyegyenlõségen alapuló önkéntes
megegyezése a társadalom mûködési
szabályairól, valamit az életfeltételek
fenntartásával felmerülõ gondok megol-
dásáról.”

Egyre gyakrabban találkozunk ilyen és
ezekhez hasonló  híradásokkal a sajtó-
ban, televízióban és rádióban: UNICEF:
15 másodpercenként meghal egy gyer-
mek vízhiány miatt!; ENSZ-jelentés: a jö-
võ válsága a vízhiány!; A világ hamarosan
eddig példátlan méretû vízhiánnyal néz
majd szembe!; Háromezer eurós (765
ezer Ft) büntetésre számíthat az, aki le-
mossa az autóját, és még áprilisban beve-
zethetik a vízügyi rendkívüli állapotot
Barcelonában!; Élelmiszerhiány világ-
szerte. Nõk ezrei tiltakoztak az élelmi-
szerhiány ellen Észak-Koreában!; A hazai
élelmiszerárak 40-60%-kal emelkedtek
egy év alatt.

Eszembe jut falugyûlésünk, amely az
Érd és Térsége Víziközmû Kft. 25%-os üz-
letrészének eladásáról szólt. Emlékezhet
mindenki, aki ott volt, hogy felszólalásom-
ban igyekeztem ráirányítani a figyelmet a
következõkre: a víz 15 éven belül a legna-
gyobb érték lesz, és többet ér, mint az olaj.
Az alapvetõ szolgáltatásokat nem szabad
idegen kézbe adni, mert falunk alatt iható
vízkészlet rejlik. Leintett egy hölgy, hogy
hagyjam abba ezt a politikai elõadást.
Majd következett a képviselõtestületi ülés,
aki ott volt, hallhatta, melyen Nyitray kép-
viselõ úr elõterjesztett egy saját költségén
készített kutatási anyagot, ami szintén az
általam is korábban elmondottakat igazol-
ta; õ is javasolta, hogy kutat kell fúratni.
Sajnos leszavazták, mondván: nem kifize-
tõdõ a falunak; gondolom nem tudván
azt, hogy innen a környezõ falvakat is el-
láthatták volna jó minõségû ivóvízzel, ami
költségmegtérülést, sõt hasznot is hozott
volna belátható idõn belül. Sõt egy
versenygazdaságban(!) azt is megszavaz-
ták, hogy az új tulajdonos az inflációnak
megfelelõen emelheti az árait. Kérdezem
én: melyik hazai vállalkozó emelheti az
árait az inflációnak megfelelõen? Vagy
emelkedik fizetésünk, nyugdíjunk az inflá-
ciónak megfelelõen?

És mit ad Isten, alig egy év múlva drasz-
tikusan emelték a víz- és csatornadíjakat.
Aki elmegy most a falu Sóskút felé esõ vé-
gibe, láthatja, hogy kutat fúrnak. Valószí-
nûleg az új külföldi tulajdonos. Neki

megéri, hogy eladja nekünk – a tapaszta-
latok szerint egyre emelkedõ áron – saját
vizünket. A németeké az elektromos há-
lózat. Az olaszoké a gázhálózat, és most
már a víz sem a sajátunk, ami Magyaror-
szág államiságának 1100 éve alatt még
sosem fordult elõ.

Olvasom a helyi újságban, hogy ötlet-
börze volt a faluban, melyen igen sok jó
ötlet hangzott el, de a legkézenfekvõbb
nem kapott kellõ hangsúlyt – és rögtön
gondoljunk a bevezetõben leírtakra! A
fenti hírek kapcsán önként adódik a kér-
dés: Az élelmiszerrel is úgy akarunk jár-
ni, mint az ivóvízzel? A falu környékén
rengeteg kiváló minõségû termõföld van
mûveletlenül. Egyszer már voltunk az
ipar, a vas és acél országa. Az eredmény:
rendszerváltás. Magyarország mindig há-
romszoros mennyiségû minõségi élelmi-
szert termelt, mint amire szüksége volt.
Ma döntõen az importált gyenge minõsé-
gû élelmiszert fogyasztjuk. Tessék meg-
gyõzõdni, milyen sorban állás van a ha-
zai kenyérért Érden. A biatorbágyi hen-
tesnél elõre kell rendelni, mert a hazai
disznóhús sütési vesztesége 40%, míg a
külföldié 70%. Akkor melyik is az ol-
csóbb? 

Ma a környékünkön sehol sincs piac,
ahol a helyi termelõk vagy kerttulajdono-
sok eladhatnák friss és egészséges árufe-
leslegüket; nincs egy bio-termékeket for-
galmazó áruház az ipari parkban, termé-
szetesen a helyi vállalkozók által üzemel-
tetve (mert a bevásárlóközpontokból be-
szerzett olcsó áru ára rögtön megemelke-
dik majd, ahogy  a hazai konkurens gaz-
daságok tönkremennek). A jövõ gazdasá-
gi modellje a rég kitalált és évszázadokig
jól mûködõ helyi (lokális) gazdaság lesz,
hiszen a falvaink mindig önellátók voltak.

Az Európai Unióban a kormányok ki-
emelten támogatják saját gazdáikat, és sa-
ját élelmiszer-áruházaikban a közvetlen
környéken megtermelt termékeket árul-
ják. Ausztriában a vendéglõben kiírják:
Mi osztrák gazda által termelt marhahúst
árulunk. Igaz, néhány eurócenttel drá-
gább az import árunál, de a hazai terme-
lést támogatjuk.

Egy külföldrõl idelátogató professzor
azt nyilatkozta: Nem értem a magyaro-
kat; kiváló mezõgazdasági termékeikkel
(bio-termékeikkel) elláthatnák egész Eu-
rópát!

Ne herdáljuk tovább értékeinket!

Károvits Tamás

Ne herdáljuk tovább értékeinket!
Gondolatok a közérdekrõl
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Merre tovább, Pusztazámor? (2.)

Május 5-én – az elõre meghirdetett céloknak megfelelõen –  is-
mételten találkoztak az Öreg Tölgy Kastélyfogadóban a polgár-
mester által meghívott képviselõ-testületi tagok. Az április 4-én
tartott rendezvény résztvevõi köre új meghívottakkal bõvült,
annak érdekében, hogy a második lépésben tervezett megbe-
szélés még szélesebb körben  értékelje az elõzõ találkozón fel-
vetett ötleteket, továbbfejlesztve és kiegészítve azokat az újon-
nan felmerült gondolatokkal. Minden egyes felvetésre, amelyre
konstruktív megoldási lehetõséget láttunk, úgynevezett témafe-
lelõst jelöltünk ki.

A követhetõség érdekében az ötletbörzérõl kiadott Zámori
Hírek különszám (2008/1.) tematikáját vettük alapul, így adjuk
közre az ajánlásokat.

1. Országgyûlési képviselõnk, Keller László és Sóskút polgár-
mestere, König Ferenc vállalták, hogy az autópályánál lévõ le-
hajtónál Pusztazámor nevével feliratozott útjelzõ táblát helyez-
tetnek el. 

2. A közvélemény körében tudatosítani kell, hogy a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ Központ (a továbbiak-
ban PRHK), egy korszerû technológiára épülõ létesítmény; el
kell „felejtetni” mindenkivel a „szemétlerakó” fogalmát. Mindez
elérhetõ, ha az önkormányzat honlapja (www.pusztazamor.hu)
és a helyi újság (Zámori Hírek) ismerteti a tényeket. Az új imázs
érdekében a tájékoztatót megfogalmazza és közzéteszi: Mile
Gábor, Károvits Tamás, Tóth András.

3. A PRHK lesz a jövõben az intézmény fantázianeve. Továb-
bi médiakampányra és egyéb eszközökre nincs szükség.

4. A PRHK területén a szelektív hulladékválogatás megvalósí-
tása jogilag nem tartozik a falu kompetenciájába.

5. A Budaörsi Kistérségi Társulás (BKT) éves programjában,
honlapunk megjelölésével, ismertetnünk kell a település közös-
ségi programjait. Ugyanígy a Zámori Hírekben rendszeres tájé-
koztatást kell adni a BKT rendezvényeirõl, javítva ezzel a kistér-
ségi kapcsolatainkat (mindezt  jegyzõnk, dr. Kosztyi Emma fel-
ügyeli).

6. Az angol nyelvû óvoda létrehozásának lehetõségét a képvi-
selõ-testület már áttekintette. A településen élõ gyermekek nap-
pali ellátását minõségileg javítani kívánja, ezért az iskola épüle-
tében, a bõvítés szándékával, harmadik óvodai csoportot indít el
2008 végéig, esélyt teremtve ezzel egy angol nyelvû részleg be-

indítására, amely magánvállalkozás keretében mûködne ( szán-
dékbejelentés a jegyzõnél). 

7. Az internetes klub – több mint tíz fõvel, a mûvelõdés-szer-
vezõ irányításával – már mûködik. Az iskola épületében, napon-
ta 18.00 és 20.00 óra között, öt számítógép áll a gyermekek ren-
delkezésére.

8. A „madársuli” újbóli beindítása anyagi kérdés, mivel pénz-
hiány miatt szûnt meg. A szervezõ személye adott, az anyagi fe-
dezetet pályázattal teremthetjük meg. Pályázó: Zámori Kör,
Pusztazámor önkormányzata stb.

9. „Pusztazámor Szaknévsorá”-t önkéntes bejelentkezés és in-
formáció- szolgáltatás alapján, nyomtatott és elektronikus formá-
ban elkészítjük. A jegyzék tartalmazza a falu lakosainak foglal-
kozását, szakképzettségét, nyelvtudását stb. Az adatok össze-
gyûjtését és feldolgozását, önkéntesek segítségével, Gellért Ma-
ra koordinálja. 

10. Felvetjük a Budaörsi Kistérségi Társulásnál, hogy alakítson
ki partnerkapcsolatot egy külföldi kistérséggel, mellyel kulturális,
társadalmi, valamint baráti együttmûködést folytathatnánk.

11. Golfpálya létesítése építésfejlesztési szempontból nem le-
hetséges.

12. A wellness, health spah (falusi turizmus, sport-, szabad-
idõ-, egészség- és testkultúra) komplexumok létesítésére az ön-
kormányzat teljesen nyitott, szívesen fogadja az ez irányú befek-
tetõk jelentkezését, hisz 28 ha területen tud lehetõséget nyújtani
ilyen célokra (hõforrás nélkül, mert a próbafúrások ezt kizárják).
A Meggyes területén lehetséges egy repülõtér létrehozása (a
HÉSZ lehetõvé teszi).

13. Az egybegyûltek egyetértenek azzal, hogy a jövõben ha-
sonló rendszeres találkozókat, eszmecseréket, beszámolókat
szervezzünk. Erre a polgármester úr ígéretet tett.

14. Mindenki egyetértett a javaslattal, hogy a különféle kon-
cepciók kidolgozásához szakmai stábokat hozzunk létre. A stá-
bokra a  fórum tesz javaslatot, és azt a polgármester a jegyzõvel
egyetemben hagyja jóvá. 

15.  Szoros együttmûködést kell kialakítanunk a környezõ te-
lepülésekkel, valamint a szükséges és hasznos külsõ kapcsola-
tokkal (testületi feladat).

16.  A mezõgazdasági tevékenységeket folytató, földdel ren-
delkezõ tulajdonosok termeltetõi társulásba való összefogását a
fórum elvetette. 

17. Pusztazámor 75 ha ipari övezetté átminõsíthetõ területtel
bír. A földterületek tulajdonosaival együttmûködve az önkor-
mányzat dolgozzon ki – a településfejlesztési koncepciókkal
összhangban – érdemi fejlesztési irányokat.

Vagyis: A PRHK melletti földterületekre lehet „hangos” tevé-
kenységet telepíteni, akár ipari, logisztikai stb. célra, úgy, hogy a
falu csendes, békés életét ne zavarják az itt megvalósítandó te-
vékenységek.

Készséggel várjuk az invesztálni szándékozókat.
Pusztazámor rendelkezik 28 ha olyan területtel, amely keres-

kedelmi – szolgáltató tevékenység folytatására minõsített. Ide is
olyan befektetõk jelentkezését várjuk, akik tiszteletben tartják
azt, hogy a tevékenységükkel a lakosság nyugalmát nem hábor-
gatják.

18. A testület nyitott arra, hogy az önkormányzat is vállalkoz-
zon – profit elérése céljából, természetesen minimalizált kocká-
zattal – a beruházni vágyókkal együtt különbözõ tevékenységek-
re, szövetkezve a telektulajdonosokkal (sóskúti példa). 
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19. A testület egyetért azzal, hogy a büdzsé figyelembevételé-
vel mértéktartóan rendezzen fesztiválokat, és a környezõ telepü-
lésekkel együttmûködjön bizonyos kulturális és sportprogramok
megvalósításában.

20. A tárnoki kõtörõ és komposztáló bûzforrásának és szemét-
telep-jellegének megszûntetése önkormányzati feladat, amely-
nek a kulturált megoldását a polgármester úr vállalta.

21. A PRHK rendszeres monitoring-tevékenységét Károvits Ta-
más irányításával végzi az önkormányzat.

A látogatások eredményeit tartalmazó tájékoztató táblák kifüg-
gesztését a fórum elutasította.

22. A falut átszelõ kerékpárút tervezése folyamatban van, a
kistérségen belül így hamarosan csatlakozhatunk a környezõ bi-
cikliút-hálózathoz, növelve ezzel a falu ismertségét, és bekap-
csolódhatunk az ez irányú turizmusba (testületi feladat).

23. A községünkben a vadászati lehetõséget a Sasad Vadász-
társaság biztosítja.

24. A halastó csak komoly befektetõ révén létesülhet (HÉSZ fi-
gyelembe vétele). Amennyiben nincsen rá jelentkezõ, az önkor-
mányzat nem vállalkozik erre a projektre.

Krajcsovics János a kastélyának parkjában lévõ tavat szívesen
megnyitja a közönség számára, különbözõ vendéglátó-ipari
szolgáltatásokkal együtt, amennyiben a patak és környezete
rendbe lesz téve. 

Az erdõgazdálkodás fejlesztésének gondolatát a fórum elve-
tette.

25. Melegházak létesítésére lehetõség nyílik a PRHK melletti
75 ha-s ipari övezetben. A FKFV közremûködése esetén a hulla-
dékkezelõbõl származó hõt hasznosítani lehetne virág-, primõr-
stb. termesztésre, profitorientált céljából. A befektetni szándéko-
zókat szívesen látjuk ebben a projektben is.

26. A polgármesteri hivatal irányításával, a szakhatóságokkal
való kapcsolatfelvétellel  elindul a Zámor patak ki- és megtisztí-
tása irányuló munka. A feladatot társadalmi munkában szeret-
nénk elvégezni, Kis István organizátorként való felkérésével.

27. Az iskola „újjáélesztése” és optimális kihasználása a testü-
let által eldöntött és elindított felvetés, tekintettel arra, hogy az
iskolaotthonos oktatás és óvodabõvítés folyamata beindult.

28. A testület rendszeres kulturális programok lehetõségeit
ajánlja a falu és a környék lakóinak, együttmûködve a helyi civil
szervezetekkel, mind a saját, mind a szervezetek által nyert pá-
lyázatok bevételeit felhasználva.

29. Idõsotthon, egészségház, oktatási központ létesítésére
nyílt lehetõsége van a vállalkozó szellemû befektetõknek. Ter-
mészetesen a HÉSZ – már ismertetett – feltételeinek tudatában. 

30. A fórum nyitott egy befektetõ által létesítendõ technikai
múzeum alapítására.

31. A jelenlévõk jóváhagyták, hogy Pusztazámor vegye fel a
kapcsolatot egy másik nemzet hasonló falujával, annak kulturá-

lis, kereskedelmi kirendeltségével, hazánkban élõ állampolgára-
ival és befektetõivel. Mindezt egy tematika kidolgozása alapján,
amely a módszeres elõrehaladást a pályázati lehetõségek és
nemzetközi kapcsolatok figyelembevételével határozza meg.

32. Pusztazámorról készüljön egy színvonalas kiadvány,
amely tájékoztatja az érdeklõdõt településünk múltjáról, státusá-
ról, fõ célkitûzéseirõl (hasonló, mint a Zámori Kör prospektusa).
Kiadását a polgármesteri hivatal intézi.

33. A „békés” lakhatás biztosításáról – a távlati fejlesztésekkel
összefüggésben – az elõzõ pontokban már szóltunk. 

Utólag felvetett ötletek:
34. A meghívottak nem vetették el egy helyi hétvégi piac mû-

ködtetését, ahol a lakosság a saját maga által termelt árufelesleg-
nek keresne vevõt. A testület megvizsgálja a hely és mûködés
feltételrendszerét, majd a jegyzõ megválaszolja a felvetést.

35. A falu közigazgatási határán belül a fórum nem javasolja
olyan lakóövezet kijelölését, amely lakópark stb. gyanánt funk-
cionálna.

36. Megfontolásra bocsáttatott az a gondolat, hogy a faluba
beérkezéskor, jelenleg meglévõ, balesetveszélyes T elágazás he-
lyén körforgalmat kellene létesíteni. Úgy kell terveztetni a cso-
mópontot, hogy a mûértéket képviselõ harangláb fókuszba ke-
rüljön (társadalmi munkában renoválva), a jelenleg veszélyes
betonból készült terelõelemek eltûnjenek, és a forgalmat akadá-
lyozó hatalmas kamionok parkolása megszûnjön. A polgármes-
ter úr támogató közbenjárása és az önkormányzati költségvetés
ez irányú biztosítása szükségeltetik.

Pusztazámor, 2008. május 18.
Gellért Mara

moderátor

Szakácsot keresünk
A Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet szakács munkakörbe.

A pályázat beadásához szükséges: szakács képesítést igazoló bizonyítvány, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat beadásának határideje: 2008. június 25., elbírálásának határideje: 2008. június 30.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: szakmai tapasztalat, a pályázó pusztazámori lakos.
Az állás betöltésének ideje: 2008. július 1-tõl. Bérezés a KJT szerint.

A pályázatokat kérjük az alábbi címre küldeni:
Napköziotthonos Óvoda, Pusztazámor. Szoloszkáné Lepnyák Alíz óvodavezetõ. 2039 Pusztazámor, Petõfi Sándor u. 27.
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Május 5-én ülést tartott Pusztazámor
Község Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te. Az ülésnapon hét napirendi pontot vi-
tattak meg a képviselõk.

Az elsõ napirendi pont kapcsán az óvo-
da perspektivikus bõvítése volt a téma. A
testület úgy határozott, hogy elkészítteti a
Napköziotthonos Óvoda bõvítésének ter-
veit. A munkát Rumi Imre tervezõre bízza.
E napirend kapcsán Szoloszkáné Lepnyák
Alíz óvodavezetõ elmondta: az elmúlt év-
ben sikerrel szerepeltek a szakminisztéri-
um minõségbiztosítással kapcsolatos pá-
lyázatán. Ez évben is szeretnének indulni,
ezért kérte a testületet, hogy a pályázathoz
szükséges esélyegyenlõségi tervet bocsás-
sa az intézmény rendelkezésére.

A második napirendi pont keretében a
képviselõk megvitatták a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány 2007. évi munkájáról
készült beszámolót. Dr. Fekete Zsuzsanna,
a közalapítvány leköszönõ elnöke szóbeli
kiegészítésében elmondta: a közalapít-
ványnak három kulcsfeladata van. Ezek: a
korábban létrejött beruházások fenntartása,
a civil szervezetek munkájának, valamint a
községi rendezvények támogatása. A köz-
alapítvány e faladatainak maradéktalanul
eleget tett. Dr. Fekete Zsuzsanna köszöne-
tet mondott azoknak a támogatóknak, akik

személyi jövedelemadójuk 1 százalékával
(41 000 Ft) a közalapítványt segítették.
2008. április 4-én a leköszönõ és a hivatal-
ba lépõ új kuratórium között megtörtént a
feladatok és az okmányok átadás-átvétele.
A közalapítvány kuratóriumának új elnöke,
Kralovánszky Kristóf hozzászólásában
hangsúlyozta: minden igyekezetükkel azon
lesznek, hogy az elért színvonalat megõriz-
zék. Egy kibõvített kuratóriumi ülésen ké-
szek tájékoztatni a képviselõket elképzelé-
seikrõl, ötleteikrõl. A képviselõ-testület egy-
hangú szavazattal elfogadta a beszámolót.

A harmadik napirendi pont keretében
dr. Kosztyi Emma jegyzõ tájékoztatta a
képviselõket Pusztazámor Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala munkájá-
ról. Egyebek mellett elmondta, hogy az
építéshatósági ügyeket a szeptemberig tá-
vol levõ Pátrovits Zsolt helyett más kollé-
ga intézi. Szólt a közelmúltban megnyílt
tárnoki okmányiroda szolgáltatásairól, va-
lamint bejelentette, hogy Szabóné Pányi
Zsuzsanna fõépítész június elejére elké-
szíti a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
módosításának elsõ változatát. A jegyzõ
jelezte: a polgármesteri hivatal nagy
hangsúlyt helyez a kintlévõségek behajtá-
sára. A képviselõ-testület elfogadta a be-
számolót.

A következõ napirendi pont keretében
dr. Kosztyi Emma jegyzõ a pusztazámori
gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok ellátásának helyzetérõl számolt
be. A községben házi segítségnyújtás,
gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat
áll a rászorulók rendelkezésére. Az el-
múlt évben nyolc gyermek került nevelõ-
szülõkhöz; valamennyien jól vannak.
Képviselõi kérdések és az azokra adott
válaszok után a testület a tájékoztatót el-
fogadta.

Az ötödik napirendi pont keretében a
képviselõ-testület rendeletet alkotott sze-
szesital közterületen történõ fogyasztásá-
nak tilalmáról.

A következõ napirendi pont során
Pátrovics Benedek polgármester indítvá-
nyozta: a következõ ülésre tegyenek ja-
vaslatot a képviselõk a településfejleszté-
si bizottság új külsõs tagjára, valamint a
közalapítvány új felügyelõbizottsági tag-
jára (Kralovánszky Kristóf és dr. Újházi
Miklós helyett kell új tagokat választani a
grémiumokba).

Az ülés hetedik, egyebek címet viselõ
napirendi pontja keretében aktuális kér-
déseket, felvetéseket, bejelentéseket tár-
gyaltak meg a képviselõk.

K. Z.

Immár ötödik alkalommal pattantak kerék-
párra május 31-én Pusztazámor, Sóskút és
Tárnok lakói, hogy a kánikulai forróságban
teljesítsék a mintegy 25 kilométeres távot. A
zámori kerekezõ csapat vezetõje Dobos Fe-
renc volt. A verseny fõvédnöki tisztét Keller
László, a térség országgyûlési képviselõje
vállalta. Mint az idei fõszervezõ, a Zámori
Kör Közhasznú Egyesület vezetõi a Zámori
Híreknek elmondták, az idei biciklitúra „A
környezetért” mottó jegyében zajlott. A cso-
dálatos, dimbes-dombos vidék közös felfe-
dezése minden bizonnyal erõsíti e csodála-
tos vidékhez, a lakóhelyhez, a kistérséghez
való kötõdést, az annak megóvása, ápolása
érdekében való összefogást.

A három szomszédos község önkor-
mányzata, oktatási intézményei és civil
szervezetei példaszerû összefogással
szervezték meg a közös kerekezést, mely-
nek az idén Pusztazámor volt a házigaz-
dája. A túrán való biztonságos részvételt
orvosi ügyelet, valamint a helyi polgárõr-

ség biztosította. A délután egy óra tájban
beérkezõ túrázókat hideg ásványvízzel,
üdítõvel fogadták. A nem csekély távot
eredményesen teljesítõk emlékplakettet
vehettek át. Az ízletes ebéd elfogyasztása
után, mintegy a fáradalmak levezetése-
ként, gazdag programot állítottak össze a
szervezõk: kézmûves játékok, közlekedé-
si vetélkedõ, harcmûvészeti bemutató
várta a gyerekeket, fiatalokat és az idõ-
sebb résztvevõket.

Községünk polgármestere, Pátrovics
Benedek kérdésünkre elmondta: Évrõl év-
re népszerûbb az immár hagyományos
kerékpártúra. Soha ilyen sokan nem száll-
tak nyeregbe, mint az idén. A három tele-
pülés és azok környékének megismeré-
sén, a szomszédban lakókkal való barát-
kozáson túl a közös kerekezés élménye
minden bizonnyal felkelti az érdeklõdést
és igényt a rendszeres testmozgás, az
egészséges életmód iránt.

K. Z.

Képviselõ-testületi ülés

Együttes ülést tartott június 4-én
Pusztazámor és Sóskút községek kö-
zös képviselõ-testülete.

A sóskúti testülettel közös ülés napi-
rendje volt: 
1. Az Andreetti Károly Általános, Mû-

vészeti Iskola és Könyvtár 2007. évi
zárszámadása. 

2. Iskolaigazgatói pályázatok elbírálá-
sa. 

3. Szakértõi jelentés az Andreetti Ká-
roly Általános, Mûvészeti iskola és
Könyvtár törvényességi és szakmai
ellenõrzésérõl.

A pusztazámori képviselõ-testület ülé-
sének napirendje volt: 
1.Elõterjesztés az önkormányzat 2008.

évi költségvetésének módosításáról.
2. Javaslat a képviselõ-testület II. félévi

munkatervére.
3. Egyebek.

Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

Három falu két keréken 2008
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A pályáztatás célja
és az elbírálás módja

Az Közalapítvány egyik fõ célja, hogy az általa nyújtott támoga-
tásokra a pályázók egyenlõ feltételekkel jelentkezhessenek, illet-
ve elbírálásukkor rendelkezzenek mindazon adatokkal, amelyek
az érdemi és objektív döntést a Kuratórium számára lehetõvé te-
szik. Nyilvánvaló, hogy a Közalapítványnak nem áll módjában
minden pályázót az általa kért támogatásban részesíteni, hiszen
forrásaink – legnagyobb sajnálatunkra – végesek. 

Amennyiben a benyújtott pályázat valamilyen okból nem nyer
támogatást, az nem szükségszerûen jelenti, hogy a Közalapít-
vány nem tartja az adott pályázatot támogatásra érdemesnek,
csupán annyit jelent, hogy az elbírálás idején a Kuratóriumnak
nem állt módjában teljes támogatást nyújtani.

Hangsúlyozni szeretnénk a „teljes” szót. Elõfordulhat ugyan-
is, hogy a Kuratórium úgy dönt, hogy feltétlenül támogatni sze-
retné a pályázatot, ám nem áll módjában a teljes összeget biz-
tosítani. Lehetséges ugyanakkor az is, hogy az adható résztá-
mogatás nem elégséges még részfeladatok megvalósításához
sem, ezért a résztámogatást a pályázó nem tudja felhasználni.
Ezzel azonban a résztámogatás – az elbírálás idején – nem fog
más pályázóknak rendelkezésére állni. Ezért nagyon fontos,
hogy a pályázó megjelölje azt a minimális támogatást, ami szá-
mára még elfogadható, amelybõl a kitûzött célokat, akár to-
vábbi támogatók megkeresésével, részben vagy egészben meg
tudja valósítani.

A Kuratórium nem fõállásban (így nem napi nyolc órában), ha-
nem társadalmi munkában végzi tevékenységét. Annak érdeké-
ben, hogy a pályázatok minden tekintetben összehasonlíthatóak
legyenek, illetve, hogy a pályázók egymáshoz képest hátrányt ne
szenvedhessenek, formai hibás, és/vagy hiányos pályázatokkal a
Kuratóriumnak nem áll módjában foglalkozni, azokat bírálat
nélkül elutasítja. Pályázatot a Közalapítvány minden természetes
és jogi személytõl (magánemberektõl és cégektõl egyaránt) elfo-
gad, ám a jogszabályokban megfogalmazott esetekben a pályá-
zatot bírálat nélkül elutasítja.

A pályázati határidõk
A Kuratórium minden páros hónap végén dönt a határidõig be-
érkezett pályázatok támogatásáról. A határidõ  az adott páros
hónap 15. napja (ha az nem munkanap, akkor az azt követõ el-
sõ munkanap vége). A pályázati anyagot postán vagy személye-
sen kell eljuttatni az Alapítvány székhelyére (2039 Pusztazámor,
Munkácsy M. u. 1). A határidõ után érkezett pályázatokról a kö-
vetkezõ páros hónap végén születik döntés.

Az Alapítvány – saját vagyonából – kizárólag az alapító okirat-
ban meghatározott célokat támogatja. Az Alapítvány készpénz-
ben hagyományos pályázati támogatást nem nyújt.

Meghatározott célfeladatok esetében – melyeket a Kuratórium
elõzetesen jóváhagy – lehetséges az alapító okirat szellemiségé-
vel nem ellentétes pályázatok céltámogatása. Ilyen céltámogatás
azonban csak elkülönített forrásból lehetséges, mely forrást a tá-
mogató egyértelmûen és kizárólagosan megjelölt, az elõzetesen
meghatározott célfeladatok közül.

Formai és tartalmi követelmények
a pályázatokkal kapcsolatosan

Pályázni kizárólag írásban lehetséges.
A pályázatnak tartalmában és formájában jól áttekinthetõnek
kell lennie, kiemelten kell tartalmaznia: A pályázó elérhetõségét
(székhely/lakhely cím, levelezési cím, telefonszám, email); A pá-
lyázatban kitûzött, támogatandó célt rövid megnevezéssel, illet-
ve kifejtéssel; A kitûzött céllal kapcsolatos költségeket összeg-
szerûen; A kért támogatás mértékét, összegszerûen, illetve a
költségek arányában; A cél megvalósulásának határidejét, a tá-
mogatás folyósításának kért idõpontját vagy idõpontjait; A kitû-
zött cél hasznosulásának leírása közösségi és/vagy  a kitûzött té-
mák szempontjából, vagyis az Alapítvány mely céljához és mi-
lyen formában járul hozzá.

A folyósításhoz feltétlenül szükséges: Természetes (magán-)
személy esetén a pályázó személyes adatai (anyja neve, születés
idõpontja, lakhelye, személyi ig. száma); Jogi személy esetén az
aláírási címpéldány és 90 napnál nem régebbi cégkivonat.

Minden olyan szervezet részére, amely a hatályos jogszabály-
ok értelmében ÁFA- visszaigénylésre jogosult, az Alapítvány ki-
zárólag nettó támogatást nyújt (amennyiben a támogatásból a tá-
mogatott közvetve, vagy közvetlenül áfát igényelhet vissza.) 

Az alapítványi támogatások utólagosak, a jóváhagyott pályá-
zatra és a jóváhagyott szállító által az Alapítvány nevére és cí-
mére kiállított számlát, a jóváhagyott mértékben, átutalással tel-
jesíti a szállító felé.

Minden olyan támogatás kérésekor, mely esetében a támoga-
tást kérõ további személy(ek) szolgáltatását veszi igénybe, aján-
latos három árajánlat beszerzése. Ezen ajánlatok hivatottak alá-
támasztani, hogy a harmadik személy által nyújtott szolgáltatás
díjának mértéke illeszkedik a piacon jelenleg aktuálisan elfoga-
dott mértékhez. Az árajánlatoknak egymással összehasonlítható-
nak kell lenniük és az ajánlatot adó szolgáltató cégjelzéses pa-
pírján kell lenniük. A három árajánlatot (amennyiben a fentiek
alapján szükséges) a pályázattal együtt kell benyújtani. 

Támogatandó témakörök

Az Alapítvány minden évben meghatároz kiemelten támogatha-
tó témákat. A kiemelt támogatás nem a támogatás mértékére, ha-
nem céljára vonatkozik, vagyis az adott évben több kiemelt té-
májú pályázat kerül pozitív elbírálásra. Az adott évben jellemzõ-
en az így meghatározott témájú pályázatok kerülnek pozitív el-
bírálásra. A meghatározott témáktól eltérõ téma nem zárja ki a
pályázást.

A 2008-as év kiemelt témái: Pusztazámor község közbiztonsá-
gának növelése; Pusztazámor község közterületi küllemének fej-
lesztése és annak fenntartása; Pusztazámor község kulturális éle-
tének és hagyományõrzésének támogatása.

A támogatások egyik legfontosabb célja, hogy azokkal olyan
értékek jöhessenek létre, vagy maradhassanak fent, melyek nö-
velik Pusztazámor elismertségét és öregbítik a falu hírnevét.

Pusztazámor, 2008. május 30. 
A Közalapítvány kuratóriuma

Tájékoztató a Pusztazámor Községért
Közalapítvány pályázati támogatásairól
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Április 21-én megnyílt az érdi okmányiroda tárnoki kirendeltsége.
A tárnoki kirendeltségen az alábbi ügytípusok ügyintézésé-

re van lehetõség: személyi igazolvány (elsõ ellátás, lejárt cse-
re, elveszett pótlása, letelepedett, bevándorolt, menekült,
még érvényes csere, adatváltozás, rongált csere, adathibás
cseréje), lakcímigazolvány (csak a személyi igazolvány ügy-
intézéssel, vagy elvesztéssel együtt), útlevél (új igénylés, pót-
lás), vezetõi engedély (elsõ vezetõi engedély, pótlás, csere,
nemzetközi vezetõi engedély), forgalmi engedély (tulajdonjo-
got érintõ változás átvezetése - átírás- , forgalomba helyezés,
vesztés/lopás esetén pótlás, adatváltozások átvezetése, zára-
dékok felvitele, törlése, forgalomból kivonás,visszahelyezés,
kivéve, ha a rendõri intézkedés során vették el a forgalmi en-
gedélyt, rendszámpótlás, átrendszámozás, eladás tulajdonos
általi bejelentése, regisztrációs matrica pótlása, üzembentar-
tói jog bejegyzése, motorcsere, mûszaki vizsga bejegyzése,

származás ellenõrzés), ügyfélkapu (új bejelentkezés, adatvál-
tozás, megszüntetés). 

Tárnokon az alábbi ügyekben nem intézkedik a helyi okmány-
iroda: népesség-nyilvántartás, egyéni vállalkozói ügyek, moz-
gáskorlátozottak parkolási igazolványának ügyintézése, gépjár-
mû-kereskedõknek jármûügyintézés. Nem lesz iktatás, így ter-
mészetesen olyan ügyek sem, amelyek hatósági háttérmunkát
igényelnek: elvett forgalmi engedély, vezetõi engedély stb. 

A két irodában közös ügyfélhívó rendszer mûködik, melynek
segítségével az ügyfelek minél optimálisabb kiszolgálása érdeké-
ben lehet az idõpontokat foglalni. 

Az iroda nyitva tartása: hétfõ 13–18-ig, kedd csütörtökig 8–16-
ig, péntek: 8–11-ig. Az iroda szomszédságában mûködõ Posta
hétfõn 16.30-ig, keddtõl péntekig 15.30-ig tart nyitva. Az ügyfe-
lek fogadását három ügyintézõ látja el. 

(dko.hu)

Egynapos sebészet
Százhalombattán

Okmányiroda nyílt Tárnokon

Tavaly októbertõl Százhalombattán is
végeznek egynapos sebészeti beavatko-
zásokat. Az Országos Egészségbiztosí-
tási  Pénztár 2007. májusban írt ki a pá-
lyázatot a szolgáltatásra, amelyre a
Százhalom Egészségügyi Központot mû-
ködtetõ Men For Care Kft. eredménnyel
pályázott. Az indulás óta eltelt idõszak
tapasztalatairól dr. Kõrösi László fõigaz-
gatót kérdeztük.

– Fõigazgató úr, mit értünk egynapos
ellátás alatt?

– A beteg, vagy törvényes képviselõjé-
nek beleegyezésével végzett olyan terve-
zett beavatkozást, amely után a beteg né-
hány órás szakfelügyeletet igényel, me-
lyet egy ezen célra kialakított fektetõben
tölt. A szükséges megfigyelést követõen a
beteg otthonába bocsátható. Lényeges is-
mérv, hogy a beteg adott intézményben
tartózkodása nem haladja meg a 24 órát.

– Hogyan kerülhet sor egynapos sebé-
szeti ellátásra?

– Amennyiben a szakorvos úgy ítéli
meg, hogy egynapos ellátásban lehetsé-
ges a beteg mûtétje, akkor ezt a lehetõsé-
get felveti betegének. Ha a beteg elfogad-
ja az egynapos sebészeti ellátást és arra
állapota is alkalmassá teszi, akkor az or-
vos beutalja õt intézetünk egynapos sebé-
szeti részlegére. A beutalóval történõ ellá-
tás mellett a beteg általános kivizsgálását
is el kell kezdeni, mely szükséges az elõ-
zetes altatóorvosi konzíliumhoz. A beuta-

ló esetmenedzser-
nek történõ leadá-
sát követõen az
esetmenedzser in-
tézi a továbbiakban a beteg sorsát. Meg-
beszéli a beteggel és az operáló szakor-
vossal a mûtét konkrét idõpontját. 

– Milyen típusú mûtéteket, beavatkozá-
sokat végeztek az indulás óta?

– Március 31-ig egynapos részlegün-
kön összesen 401 mûtét történt, 39 féle
mûtéti beavatkozás-típussal. A sebészet
jellemzõen sérv- és aranyérmûtéteket,
végbélrepedések, végbélsipolyok keze-
lését, vastagbélpolip eltávolítását
végezte. Az érsebészet több, mint ötven
visszérmûtétet végzett. A gégész kollé-
ga 27 mûtétet végzett, melyek nagy ré-
sze orrsövény- és arcüregmûtét volt. A
kézsebészet indult be a legkésõbb 35
mûtéttel, melyek nagy része ínhüvely-
mûtét volt. Az ortopédia nagyon széles
mûtéti palettával rendelkezik, 13 féle
mûtéti típusban összesen 104 mûtétet
végeztünk; mûtétek zöme térdízületi
tükrözés volt. A szemészet 129 szürke-
hályog-mûtéttel adta vissza a betegek
látását. A nõgyógyászat 21, az urológia
3 mûtéttel kezdte el az egynapos tevé-
kenységet. Végezetül hangsúlyozni sze-
retném: a mûtéteket az OEP finanszí-
rozza, tehát a betegeknek nem kell fi-
zetniük az ellátásért. 

K. Z.

Gödöllõi kirándulás
Április 26-án a Naplemente Nyugdíjas
Klub jól sikerült kiránduláson vett részt,
amely során megtekintették a Gödöllõi
Grassalkovich-kastélyt (Királyi kastély) és
a máriabesnyõi kegytemplomot.

Köszönjük
a támogatást!

A Naplemente Nyugdíjas Klub köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik 2007-ben
jövedelemadójuk 1 %-át a klubunk ré-
szére ajánlották fel. A befolyt 85 236 fo-
rint összeget a tagság állóeszköz-vásár-
lásra, illetve a gödöllõi kirándulás részbe-
ni finanszírozására fordította.

A tagság nevében:
Kosaras István

elnök

Hírek, információk a térségrõl:

www.dko.hu
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Május utolsó hétvégéje a gyerekek ünnepe. 2008-ban ez a dátum
egybeesik a Három falu két keréken rendezvénnyel, amelynek há-
zigazdája Pusztazámor, vendégfogadó helyszíne pedig az iskola
lesz. Ezért a mostani gyereknap alkalmából – mintegy elõrehozott
gyermeknapként – május 15-én a Margitszigetre vittük a zámori
kisiskolásokat, ahová az ovisok is velünk tartottak. A program
során a gyerekek olyan elõadókkal találkozhattak mint Halász Ju-
dit, az Európai Bohócválogatott és a 100 Folk Celsius együttes.

A tanév legvégén pedig a budakeszi Vadasparkba látogatunk
el. Mindkét program útiköltségét a Szülõi Munkaközösség vállal-
ta át. Köszönjük a támogatást.

Végül egy rövid elõrepillantás a következõ tanévre. Az áprili-
si beiratkozáson 19 kisgyermeket írattak be az elsõ évfolya-
munkra. Közülük öt jelenleg a pusztazámori, 14 pedig a sóskúti
óvoda nagycsoportosa.

Mészáros Ildikó

Iskolai hírek röviden

Gyermeknap a Margitszigeten
Egy jól sikerült kirándulás képei
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Testvériskolai látogatás Marosvécsen

2008. április 17-én kora reggel öt
pusztazámori pedagógus kelt útra, hogy
eleget tegyen a marosvécsi iskola szíves
meghívásának. A hosszú utazás fáradal-
mait hamar feledtette velünk házigazdá-
ink szívélyessége. Az iskola vezetése és
tantestülete mellett a település polgármes-
tere is megjelent a tiszteletünkre rende-
zett fogadáson. A finom, helyi specialitá-
sokból álló vacsora elfogyasztása után
megismerkedtünk az ottani kollégákkal,
az iskola életével. Ez utóbbi több dolog-
ban eltér a nálunk szokásostól.

A környékben lévõ öt kis falu alkot egy
községet: Idecspatak, Erdõidecs, Erdõ-
szakál és Disznajó, amelynek központja
Marosvécs. Ennek polgármesteri hivatalá-

KÖRJÁTÉK A MAROSVÉCSI ÓVODÁBAN (JOBBRA)

A MAROSVÉCSI VÁR, MELY EGYKORON

AZ ERDÉLYI HELIKON ÍRÓTALÁLKOZÓINAK

IS HELYET ADOTT (LENT)
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ból irányítják a társtelepülések közigazga-
tását, iskolájából pedig az óvodai nevelést,
általános iskolai oktatást. A tantestület
nagyrészt szakképzett pedagógusokból áll,
de többségük nem lakik a faluban,
Szászrégenbõl vagy Marosvásárhelyrõl in-
gáznak. A vécsi iskola három különálló
épületében magyarul, illetve románul fo-
lyik a tanítás  A szükséges gyermeklétszám
hiánya miatt összevont osztályokban törté-
nik az oktatás az alsóban. Hasonlóképp,
mint korábban Pusztazámoron. 

Érdekes kettõsség jellemzi a tárgyi körül-
ményeket. Az épületek régiek, korszerûsíté-
sük nem teljes, pl. egyedi fafûtésû minden
helyiség. Ugyanakkor a legmodernebb szá-
mítógépekkel rendelkeznek, amelyek még
az óvodai csoportszobákban is megtalálha-
tók. A számítástechnika széles körû elterje-
dését azzal segíti a kormányzat, hogy gyer-
mekenként 200 euro támogatást kapnak a
családok számítógép vásárlására.

Az iskolában folyó hagyományõrzõ
munkáról a péntek esti mûsoron kaptunk
ízelítõt. Mezõségi magyar, román, mold-
vai és német táncokat mutattak be a gye-
rekek. A táncszámok közt rövid tréfákat
adtak elõ. Már a délelõtt folyamán is szá-
mot adtak tudásukról az alsó tagozaton
meglátogatott magyarórán, illetve az óvo-
dai foglalkozáson. Az óvoda egyébként
az iskola irányítása alatt áll. Sajátosság
még, hogy nincs délutáni felügyelete a
gyermekeknek. Az ovisok és az iskolások
is hazamennek ebéd elõtt.

A lakosság többsége földmûveléssel, ál-
lattenyésztéssel foglalkozik, de sokan a
vécsi várban lévõ kórházotthonban kere-
sik meg a kenyerüket. A várkastélyt pén-
tek délután kerestük fel. 

A második világháborút megelõzõen az
építmény közel háromszáz évig a Ke-
mény család – Kemény János erdélyi feje-
delem leszármazottai – birtoka volt. Az
utolsó tulajdonos, báró Kemény János író,
a XX. század elején örökölte. 1926-tól
nyaranta itt, a vécsi várban gyûlt össze az
Erdélyi Helikon Társaság. Az írók az erdé-
lyi irodalom, a folyóiratok, a könyvkiadás
kérdéseirõl tanácskoztak. 1935-ben
Kuncz Aladár emlékére Kós Károly ter-
vezte és faragtatta kõasztalt szenteltek,
amely a park hatalmas fái alatt áll. Tõle
nem messze helyezték végsõ nyugalomra
Kemény Jánost, akit emberségéért nagyra
becsültek a falubeliek. Ugyancsak itt ta-
lálható a Wass Albert hamvait tartalmazó
urna, egy a Kelemen- havasokból szárma-
zó terméskõben, amelyet a kiváló író
bronzplakettje zár le. Marosvécsen sétál-
va lépten-nyomon rácsodálkozik az em-
ber a környezõ hegyekre, vagy a sebesen
folyó Marosra. Ez a varázslatos vidék
adott helyszínt Wass Albert regényeinek.

Szombaton kétféle programból választ-
hattunk. A csapat kisebbik fele a Kele-
men-havasok felé vette útját. Avatott kísé-
rõvel megmászták a helyiek által Isten
Székének nevezett hegyet, amelyet tete-
jén még térdig érõ hó borított. 

A többség ezt a napot Marosvásárhely
legfõbb nevezetességeinek meglátogatá-
sával töltötte. Elsõként a Teleki Tékát ke-
restük fel. A könyvtáralapító gróf Teleki
Sámuel 1799–1802 között emeltette
könyvei számára azt a szárnyat, ahol
könyvtára most is az eredeti elrendezés-
ben látható. Jelenleg is közkönyvtárként
mûködik az alapító kívánsága szerint: „...
a Tudományoknak nemzetemben s ha-
zámban elõmozdításokra”. 

A könyvtár egyik helyisége a két Bo-
lyainak, Farkasnak és Jánosnak, a kivá-
ló matematikusoknak munkásságát mu-
tatja be. Ezt követõen a közelben lévõ
Bolyai Líceum épületét néztük meg,
majd a vár történetével ismerkedtünk
meg. Végül egy belvárosi sétával a
Kultúr Palotához mentünk. Az 1911–13
között épült szecessziós-eklektikus pa-
lotát a korszak jeles mûvészei tervez-
ték, díszítették. A tetõ Zsolnai-majolika,
a homlokzati mozaik Kõrösfõi-Kriesch
Aladár festménye alapján készült, a
dombormûvek Kallós Ede munkái, az
üvegablakok Róth Miksát dicsérik. Az
épület festett üvegablakai a székely
mondavilágból merítik témájukat. A
lépcsõházak és folyosók falait sablon-
nal festett virágmotívumok, mennyeze-
tét reneszánsz ihletésû kazetták, abla-

kait geometrikus elemekbõl kialakított
üvegfestmények díszítik, középpontjuk-
ban a magyar kultúra és történelem
nagyjainak arcképével. Hazafelé meg-
néztük Szászrégen szép templomait. Az
itt rendezett búcsúvacsorán köszöntünk
el vendéglátóinktól.   

A vasárnapi hazautazás elõtt még fákat
ültettünk a vécsi iskola udvarában. A cse-
meték „testvéreit” elhoztuk magunkkal,
amelyek a mi iskolánk kertjének több
pontján kerültek földbe. Emlékül és emlé-
keztetõül marosvécsi barátainkra. 

Közös reményeink szerint ez a barátság
hosszú távra szól. Errõl egy írásbeli meg-
állapodás is született az iskolák vezetõsé-
ge és tantestülete között. Ebben rög-
zítettük, hogy:

– a két intézmény rendszeres kapcso-
latban áll egymással, folyamatosan tájé-
koztatjuk egymást az iskolák fontos ese-
ményeirõl;

– keressük azokat a lehetõségeket,
amelyek segítenek bemutatni szûkebb
környezetünk kultúráját; 

– cserekapcsolat útján tanítványaink
személyesen is megismerkedhetnek egy-
mással;

– a találkozások ideje minden év április
hava; páratlan években Pusztazámor, pá-
ros években Marosvécs a házigazda.

Tisztelettel köszönetet mondunk
Pusztazámor önkormányzatának a Pusz-
tazámor Községért Közalapítványon ke-
resztül nyújtott támogatásért, amelyet az
útiköltség fedezésére fordítottunk.

Mészáros Ildikó

A TANTERMEK KORSZERÛEN FELSZERELTEK



2008/3 ZÁMORI HÍREK / 16

Az édesanyákat köszöntöttük

Anyák napjára

Hagyományosan május elsõ vasárnap-
ján ünnepeljük az édesanyákat. Egy
„hivatalos” ünnep jut nekik is csak az
évben, de a köszönet és a köszöntés
szavai életünk minden percében idõ-
szerûek. Az élet továbbadásának rend-
jében különös hely és tisztelet illeti
meg az anyákat, akik nemcsak a te-

remtés, hanem a gondviselés és a foly-
tonos megbocsátás gesztusait is gyako-
rolják.

„Ha anya vagy, sohasem maradsz iga-
zán egyedül a gondolataidban.  Egy anya
mindig kétszer gondolkodik: egyszer ön-
magáért, másodszor a gyermekéért.” – ír-
ja Sophia Loren.  

Iskolánk kedves szokása, hogy ezt a
gondoskodó anyai szeretetet ünnepi mû-
sorral viszonozzák tanulóink: verssel,
énekkel, tánccal, saját készítésû ajándék-
kal. Idén mintegy nyolcvan nézõ tisztelte
meg érdeklõdésével az ünnepséget.

(Képeink az ünnepségen készültek)
M. I.

Bár lapunk megjelenését megelõzte anyák napja, mégis e méltó
üzenettel emlékezzünk anyáinkra és nagyanyáinkra, bizonyítva,
milyen döntõ szerepet játszanak az anyák gyermekeik jellemé-
nek és ezzel a nemzet szilárd etikájának és erkölcsének kialakí-
tásában egyaránt – különös tekintettel mai helyzetünkre!

Károvits Tamás 

Zrínyi Ilona levele fiának
Thököly Imre két császári generálisért kiváltotta Bécsbõl felesé-
gét. Zrínyi Ilona mielõtt Törökországba indult, búcsúlevelet írt
fiának,II. Rákóczi Ferencnek Prágába. A levelet úgy is felfoghat-
juk, mint az anya végrendeletét, hiszen soha sem láthatta viszont
gyermekeit.

„Te csak szorgalmasan tanulj és igyekezz megtanulni alkal-
mazkodni, hogy tetteid dicséretének koronáját elnyerjed. A vilá-

gon semmi sem dicséretesebb, mint a jó név és a tisztességes hír;
az soha nem szûnik meg, örökkön megmarad. A javakat elvesz-
teni semmit sem jelent, de aki becsületét veszti el, mindent elve-
szít. Ezért, édes fiam, miután egyedül benned van minden örö-
möm, ne okozz nekem keserûséget, mint ahogy nõvéred sem,
mert elszenvedtem és legyõztem sok mindent, amit Isten rendelt
és Boldogasszony Szûz Mária legyen anyátok és védelmezõtök
minden szükségben, õ sohasem hagy el benneteket. Tiszteld az
embereket, érintkezz szívesen az idegenekkel, tudd, hogy téged
figyelnek és szeretnek idegen földön is, mert aki másokat tisztel,
önmagát tiszteli. A rossz társaságot szorgalmatosan kerüld, mert
az az embert gyakran testével és lelkével pokolba viszi. Azokkal
társalkodj, akiktõl okosságot és minden jót tanulhatsz. Különben
a mindenható Istentõl anyai szívemmel minden áldást kívánok
és maradok mindenütt, ahol csak leszek és minden idõben a te
szeretõ anyád.

Zrinyi Ilona – Pozsony 1692. január 8.”

Helyi és térségi hírek, információk, apróhirdetés

www.pusztazamor.hu
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Összhangban a természettel
Már az 1992-es várostervezéssel foglalkozó riói csúcstalálkozó
világméretekben hívta fel a figyelmet arra, milyen sürgetõ feladat
a környezetbarát gazdaság- és fejlõdéspolitika megvalósítása. 

Manapság számtalan építész, várostervezõ és csoport célja, ha
különféle módon is, az építkezésnél szem elõtt tartani az ökonó-
miai, ökológiai, biológiai, szociális, pszichológiai és spirituális
szempontokat. Világszerte számtalan terv és hálózat keletkezett
és keletkezik ebben a témában.

A londoni építész, David Pearson a Gaia tagjaként alapította
meg az Ecological Design Association nevû szervezetet, egy
olyan hálózatot, amelynek célja a „zöld” tervezõmûvészet elter-
jesztése. Maga az építész világszerte több, elveinek megfelelõ
projekt megvalósításában vett részt.

A „jövõmûhelyek” ötlete eredetileg a jövõkutató Robert Jungk
fejében született meg; õ olyan csoportos kezdeményezéseket ér-
tett alatta, amelyeknek létrehozói tudatosan új utakon képzelik el
a jövõ kialakítását. Németországban, Ausztriában és Svájcban
több mint ötven olyan csoport található, amelyek részt vettek sa-
ját lakókörnyezetük megtervezésében. A jövõmûhelyekbõl kerül-
tek ki, például a kaliforniai egyetemi város, Davis faluhoz hason-
ló településmodelljei, és az osnabrücki, illetve freiburgi ökofalu-
kezdeményezések. Ezeknek a településeknek olyan „zöld” krité-
riumoknak kell megfelelniük, mint például nem mérgezõ, újra-
hasznosítható, környezetbarát anyagok alkalmazása, figyelmes
bánásmód a vízzel és az energiával, megújuló energiaforrások
használata, önellátás stb. Ezenkívül a lakókat arra is ösztönzik,
hogy elmélyedjenek az élet spirituális szempontjaiban.

A Gaia életstílus megvalósítását jelentik az Egyesült Államok-
ban, egészen pontosan Arizonában és Új-Mexikóban végzett kí-
sérletek, amelyeknek során szalmabálákból építkeztek. Ez az
anyag jól véd a forróság ellen, megújuló nyersanyagforrásokból
merít, és nem kell messzirõl a helyszínre szállítani. 1996 óta Ari-
zonában hivatalosan is elismerik ezt az építkezési formát, és
ugyanez várható a másik államban is. Kaliforniában a gyakori
földrengések miatt ugyancsak elfogadják falak építõanyagaként
a szalmabálákat és az agyagot, mivel ezek nagyon rugalmasak.

Ezeket a megoldásokat 1987 óta, amikor Rióban program-
szintre emelte az ENSZ környezetvédelmi bizottsága, „fenntart-

hatónak” nevezik. A fogalom lényege, hogy a földet nem sza-
bad kizsákmányolni, hanem nyersanyagaival úgy kell bánni,
hogy rajta megõrizhetõ, fenntartható legyen az emberi civilizá-
ció. (Ma Magyarországon gyakorlatilag nem építhetõ hivatalo-
san új lakóház sem vályog-technológiákkal, sem pl. szalmabá-
la-technológiával!) Ennek egyik fontos eleme az úgynevezett
permakultúra, az a koncepció, amelyet az ausztrál Bill
Mollison és honfitársa, David Holmgreen alkotott meg a per-
manens és az agrikultúra szavak összevonásából. Ennek kere-
tében megkísérlik a lakókörnyezetben található ökoszisztémá-
kat (konyhakert, állatok, hulladékfeldolgozás, energia) olyan
hatásos hálóvá szervezni, hogy elérjék a természetes rendsze-
rek önszabályozó helyreállító képességét. Az ökohálózatok
egyik nagyon fontos része a permakultúrákról folytatott eszme-
és tapasztalatcsere.

Tipp: érdekes nyári program lehet ellátogatni a magyarországi
ökofalu- és élõfalu-kezdeményezések helyszíneire. Sajnos itthon
még gyerekcipõben járnak, mégis sok hasznos dolog tapasztal-
ható náluk.
Gyûrûfû (www.gyurufu.hu), Galgahévíz (www.galgaheviz.hu,
www.gaia.hu), Máriahalom (www.biofalu.hu), Nagyszékely
(permakultúrás kezdeményezés) Orosházi Erzsébet

Majális
A nyugdíjas klub
a korábbi évek ha-
gyományaihoz hí-
ven ez évben is
igen jó hangulatú,
ebéddel és sörözés-
sel egybekötött ma-
jálist rendezett.
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Új irányok
a vízgazdálkodásban

A Víz keretirányelv (rövidítve VKI) egy új vízügyi szabályozás,
amellyel az Európai Unió a társadalom és a természet érdeké-
ben a vizek hatékony és átfogó védelmét kívánja megvalósítani.
Az irányelv keretet biztosít azoknak a szabályozásoknak, ame-
lyek a folyók, a patakok, a tavak, a felszín alatti vizek „jó álla-
potba” hozását írják elõ. A vízügyi szakemberek összeállították
Pusztazámor lakókörnyezetét is érintõ, fontosabb vízgazdálko-
dási kérdések listáját.

A szakemberek számítanak az állampolgárok aktív közre-
mûködésére. Kérik, hogy lehetõségeik  szerint vegyenek
részt településük, környezetük árvíz-, belvízkezelése meg-
változtatásában, a vízminõség, az élõhelyek és a terület-
használat javításában; ismerjék meg az összeállított szak-
anyagot, és véleményüket, javaslataikat juttassák el hozzá-
juk.
Elérhetõségük: e-mail: vizgazdalkodas@kdvvizig.hu, iletve tájé-
kozódhatnak a www.kdvkovizig.hu honlapon is. (A szakmai
anyag teljes terjedelmében olvasható Pusztazámor hivatalos
portálján, a www.pusztazamor.hu-n.)

Golfpálya épül Pátyon

Polgárõreink szolgálati tevékenysége az el-
múlt idõszakban bõvelkedett események-
ben. Az éjszakánkénti folyamatos járõrtevé-
kenységen túl aktív részvételükkel segítették
a tárnoki önkormányzat egész napos kiemelt
közlekedésbiztonsági akcióját. A lomtalaní-
tás ideje alatt több motoros és autós járõr fo-
lyamatos demonstratív mozgásával eredmé-
nyesen megakadályozta a faluban kóválygó
hulladékgyüjtõ „hiénák” randalírozásait. A
rendõrség vezetésével, a sóskúti polgárõrök-
kel közösen, derekasan kivették részüket
május 31-én a „Három falu két keréken”
program eseményeinek biztosításában.

Június 2-án az egyesület fõszponzora,
Sövényi Jenõ százhalombattai vállalatá-
nál fogadta polgárõreinket Pátrovics Be-
nedek polgármester, dr. Kosztyi Emma
jegyzõ, valamint a térség rendõri veze-
tõinek társaságában. Sövényi úr megkö-
szönte az egyesület tagjainak egész
éves tevékenységét, majd ezt követõen
– az üzem bejárása közben – a résztve-
võk rövid ismertetetõt hallgathattak
meg a cég mûködésérõl. A meghívottak
elismeréssel nyilatkoztak a város ipari
körzetében települt létesítmény esztéti-
kai megjelenésérõl, a tevékenység ma-

gas fokú szervezettségérõl, a bemutatott
termékek   küllemérõl és minõségérõl.
A tapasztalatok hatásaként önkéntele-
nül is megfogalmazódott a résztvevõk-
ben egy pusztazámori ipari park mi-
elõbbi létrehozásának nagy-nagy igé-
nye. A bemutatót követõen a rendõri
vezetõk tartottak konzultációt a közbiz-
tonság fejlesztésének technikai lehetõ-
ségeirõl. 

A rendezvény csodálatos pálinka- és
borkóstolóval bõvített, jóízû pincepörköl-
tös vacsorával zárult. 

Dobos Ferenc

A Polgárõr Egyesület életérõl

Merre tovább,
Pusztazámor? (3.)

A község perspektivikus jövõjével, a fejlesztési, befektetési lehe-
tõségekkel kapcsolatos konzultációsorozat harmadik, egyben
záró összejövetelére június 2-án került sor. Ezúttal a résztvevõk
azt tekintették át, hogy az esetleges beruházásokat, befektetése-
ket hol és mekkora területen tudja „befogadni” a település.

A tanácskozáson elhangzott: az agglomerációs törvény, valamint
a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), annak tervezett módosításai fi-
gyelembevételével mintegy 75 hektár gazdasági övezet hozható lét-
re, helyileg ugyanott, ahol azt a képviselõ-testület 2001-ben kijelöl-
te. Ezen felül az ún. Meggyes területén jelölhetõ ki  2x28 hektár
gazdasági, illetve wellness-tevékenység céljára (itt az önkormányzat
is rendelkezik területekkel). A HÉSZ perspektivikusan lehetõséget
ad horgásztó és repülõtér esetleges kialakítására, létrehozására.

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy a község megtartó-el-
tartó erejét a jövõben a vállalkozásokra, a gazdasági-kereskedel-
mi tevékenységre lehet, kell alapozni. A tulajdonviszonyoktól
függetlenül, megfelelõ ösztönzõk, fékek beépítésével el kell ér-
ni, hogy  a kijelölt területen, mintegy három-négy éven belül,
ténylegesen elinduljon a gazdasági tevékenység.

Az ország egyik legnagyobb golfpályá-
ja épül Páty határában, az összesen 10
milliárd forint értékû beruházás terveit
most készítik elõ. Bognár András pol-
gármester elmondta, hogy egy belga
befektetõ finanszírozza a költségeket.
Az elképzelés szerint összesen 120
hektáron – egy hajdani szántó területen
– építik ki a komplexumot. Ennek egy

része maga a 18 lyukú, nemzetközi
versenyek rendezésére is alkalmas pá-
lya, egy 20 hektáros területen pedig a
kapcsolódó intézmények, szálloda, ét-
terem, pihenõépület és egy golffalu kap
majd helyet. Mindehhez egy tó és több
szökõkút is tartozik majd a vendégek jó
közérzetének biztosítására. Jelenleg a
telekkiváltás munkálatai zajlanak, az

érintett terület 89-90 tulajdonosával
folynak az egyeztetések az árak megál-
lapítására. A várhatóan 2011-re meg-
épülõ új létesítményben 300-400 hely-
béli lakos juthat munkalehetõséghez, s
a községnek számítások szerint évi fél-
milliárd forintnyi adóbevétele szárma-
zik a golfcentrum mûködésébõl.

(dko.hu)
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Három falu két keréken (2.)

A ZÁMORI ISKOLÁBAN FOGADTÁK

A TÚRA RÉSZTVEVÕIT (ÍRÁSUNK A 10. OLDALON OLVASHATÓ)




