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FFaa lluukkaarrááccssoonnyy  kköözzssééggüünnkkbbeenn

Nagy várakozás elõzte meg idén is Pusztazámoron a Falu-
karácsony ünnepségét. Ilyenkor a falu apraja-nagyja ösz-
szegyûlik, hogy nézõként vagy szereplõként részt ve-

gyen a község legbensõségesebb ünnepélyén. 
Kralovánszky Kristóf ünnepi köszöntõje után a helyi óvodások

mûsorában gyönyörködhettek a résztvevõk. Õket követte az is-
kola tanulóinak színvonalas elõadása. A karácsonyi misztérium-
játék a kis Jézus születésérõl, a három fenyõfáról elõadott mûso-
ruk, a gyönyörû énekek sora elbûvölte a nézõket. Majd a község
polgármestere, Pátrovics Benedek köszöntötte az egybegyûlte-
ket, és jókívánságait tolmácsolta Pusztazámor lakóinak. 

Az elõadás után a résztvevõk az újonnan felújított harangláb-
hoz indultak, ahol díszkivilágítás kíséretében megszólalt ismét a
község harangja, mely évek óta hallgatott. Az est záró része a
közös karácsonyi uzsonna volt.

Köszönet mindenkinek, aki áldozatos munkájával közvetlenül
vagy közvetve hozzájárult az ünnep szebbé tételéhez.

Kiss Ágnes szervezõ
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Farsangi bál
Február 13-án 19 órai kezdettel az iskola tornater-

mében ismét megrendezzük hagyományos farsangi
bálunkat.

A jelmezben érkezõket díjazzuk. Tombola,
büfé,vidám, játékos vetélkedõk. Zenél a Szakszy kok-
télzenekar. A belépés ingyenes. Mindenkit nagy sze-
retettel várunk!

A rendezvényt a Pusztazámor Községért Közalapít-
vány támogatja.

K. Á.

Színházlátogatás
a Budaörsi Játékszínbe

Február 22-én (hétfõn) 19 órakor színházlátogatást szervezünk a Budaörsi Játékszínbe
Scarnacci–Tarabusi: Kaviár és lencse címû vígjátékára.

A fergeteges darab Leonida úrról és családjáról szól, aki abból él, méghozzá jól,
hogy lakodalmakon és ünnepségeken degeszre tölti élelemmel különleges „rekeszes”
kabátját, és elõkelõ ismerõseivel „szeretetligát” alapít, hogy ne csak jókat egyenek,
hanem némi pénzhez is jussanak...

Szereplõk: Bregyán Péter, Nyertes Zsuzsa, Borbás Gabi, Gidró Katalin…
Jelentkezni lehet Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõnél február 15-ig a könyvtárban 15-

tõl 20 óráig. A különbusz és a jegy ára együttvéve nyugdíjasoknak és diákoknak 2 300
Ft, a teljes árú költség 3350 Ft.

Emlékezés a márciusi
forradalomra

Pusztazámor Önkormány-
zata és Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány tisztelet-
tel meghívja Önt és kedves
családját 2010. március 15-
én 10 órakor az emlékmû-
nél tartandó megemlékezés-
re és koszorúzásra.

Kérjük a civil szervezete-
ket, hogy koszorúzási szán-
dékukat március 10-ig jelez-
zék Kiss Ágnesnél a 06/70
311 7530-as telefonszámon.
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HIRDETMÉNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITÛZTE

AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK
2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

AZ ELSÕ FORDULÓ NAPJA:

2010. ÁPRILIS 11., VASÁRNAP

A MÁSODIK FORDULÓ NAPJA:

2010. ÁPRILIS 25., VASÁRNAP

A SZAVAZÁS 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK:
A választópolgárok a névjegyzékbe történ felvételükrõl

2010. február 12-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2010. február 10-tõl február 17-ig tekinthetõ meg a Polgármesteri Hivatalban.

AJÁNLÁS
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig ajánlószelvényen lehet.

A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár belföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein

és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig,
személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16.00 óráig,

a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban mûködõ választási irodához lehet fordulni.

A Helyi Választási Iroda és az 1. számú szavazókör címe:
2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1., tel: 06 23 347 421

www.valasztas.hu Választási Iroda
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1%
Pusztazámor községben a személyi jövedelemadót
fizetõ állampolgárok az alábbi civil szervezeteket
támogathatják adójuk 1%-ával!

Gyermekmosoly Alapítvány: 18685286-1-13

Zámori Kör Közhasznú Egyesület: 18685860-1-13

Naplemente Nyugdíjas Klub: 18690620-1-13

Pusztazámor Községért
Közalapítvány: 18700547-1-13 

Tisztelt Adózók!
Ezúton is felhívjuk Pusztazámor község adófizetõ állampolgára-
inak figyelmét, hogy a helyi adó befizetésének elsõ félévi határ-
ideje 2010. március 15. Kérjük, hogy a fenti napig szíveskedje-
nek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. 

Pusztazámor Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Hölgyem – Uram!

Légimentõbázis
a szomszédban

A Közép-magyarországi
régió és a szomszédos
megyék teljes területén
biztosítottá vált a heli-
kopteres betegellátás,
miután elkészült Budaör-
sön az új, 21. századi
igényeknek megfelelõ
légimentõbázis. 

Kormányzati, önkor-
mányzati valamint az üz-
leti szféra összefogásával jött  létre hazánk legmodernebb, euró-
pai  mércével mérve is a legkorszerûbbek közé tartozó légimen-
tõ-bázisa, amelyet Székely Tamás egészségügyi miniszter,
Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere és Úri Péter, a Magyar
Légimentõ Nonprofit Kft. ügyvezetõje adott át január 15-én.

A beruházást a budaörsi önkormányzat mellett az Egészség-
ügyi Minisztérium, az Országos Mentõszolgálat, az Állami
Autópályakezelõ Zrt., a Vodafone Magyarország, Törökbálint  és
Százhalombatta önkormányzata, valamint a Magyar Légimentõ
Nonprofit Kft. támogatta. A légimentõbázis építésének teljes
költsége bruttó 235 millió forint volt. 

Az új bázis az ország legmodernebb, az európai standardok-
nak is megfelelõ állomása. Az elmúlt négy év alatt közel 2500
feladatot elvégzõ központi állomáshely megszolgálta az új léte-
sítményt, ami a legjobb feltételeket biztosítja mind a mentést
igénylõk, mind az ott dolgozók számára. 

A bázison két (egy ügyeleti és egy tartalék) helikopter befoga-
dására alkalmas, 500 négyzetméteres, acélszerkezetû, fûthetõ
hangár épült, külön egészségügyi és mûszaki raktárral. Így lehe-
tõség nyílt a gépek korszerû tárolására, karbantartására, vala-
mint itt az éjszakai szerelés is lehetséges. Az egyenként közel
1,2 milliárdos technikai felszerelés is végre a fûtött hangárban
kaphatott helyet. Ugyanitt található az országos egészségügyi és
karbantartói raktár is. Az összesen 400 nm-nyi területû szociális
és közösségi helyiségek méltó körülményeket biztosítanak a
légimentõknek a kivonulások közötti idõtöltésre, a pihenõidõ
kulturált eltöltésére. A repülés-koordinátor az ügyeleti blokkból
segíti a helikopterek mozgását, továbbá az országos oktatóköz-
pont, a teljes országos központi raktár, valamint a mentési mun-
kákat ellátó Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. irodái is a bázison
találhatók. A rendelkezésre állási idõben szolgálatot teljesít egy
pilóta, egy orvos, egy mentõtiszt, egy mûszaki szakember és a
repülési-koordinátor. 

Az üzemanyag-ellátást megkönnyítendõ saját kerozinkút jött
létre, chipkártya vezérlésû kimérõ egységgel. A tankolási lehetõ-
ségen túl a bázis saját fénytechnikával is rendelkezik, így üze-
melése függetlenné válhatott más repülõterek nyitva tartásától.
A mentést a szakszemélyzet egy Eurocopter EC 135 típusú és
egy saját tulajdonú Ecureuil AS 350 B típusú géppel végezheti. 

Az épület zöld technológiával épült, az energiaellátást jelen-
tõs részben megújuló energia biztosítja. Talajregiszteres szellõz-
tetést alakítottak ki, megteremtették a napelemes, napkollekto-
ros melegvízellátás és áramtermelés, valamint a szelektív hulla-
dékgyûjtés lehetõségeit. Az Aktuál Bau Kft. által elvégzett kivite-
lezés az ausztriai légimentõbázisok tervei alapján, de a magyar-
országi viszonyokhoz adaptálva valósult meg. (Forrás:
budaors.hu)
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Programajánló
Pusztazámor község hagyományos programjai 2010-ben

Február 13.
Farsangi mulatság (Tornaterem)

Március 15.
Ünnepi megemlékezés (Emlékmû)

Március 27.
Húsvéti játszóház (Iskola)

Május
Hõsök napja (Hõsök tere)
Három falu két keréken (Pusztazámor–Sóskút–Tárnok)
Gyereknap (Iskolaudvar)

Június 5.
Apák napja (Szabadidõ- és rendezvénypark)

Június 26.
Falunap (Szabadidõ- és rendezvénypark)

Augusztus 20.
Szent István-napi megemlékezés, új kenyér szentelése
(Kõkereszt melletti park)

Augusztus 28.
Tanévnyitó Suli-buli (Iskola)

Szeptember 25.
Szüreti mulatság (Tornaterem)

Szeptember harmadik hétvégéje
Kulturális örökség napja (Község területén)

Október
Idõsek napja (Tornaterem)

Október 23.
Megemlékezés, gyertyagyújtás (Iskola)

November 13.
Márton-napi mulatság (Tornaterem, iskola)

November
Adventi játszóház (Tornaterem)

December
Mikulásváró (Tornaterem)

December harmadik hétvégéje
Falukarácsony (Tornaterem)

Pusztazámor ismét
bemutatkozik!

Tíz év multán ismét megjelenhet a „Pusztazámor bemutatko-
zik” kiadvány bõvített, aktualizált változata.

A Pusztazámor Községért Közalapítvány a nyomtatás költ-
ségét vállalja, a Zámori Kör tagjaira a kiegészítõ adatgyûjtés,
megírás, szerkesztés, nyomdai elõkészítés munkája vár. A
Naplemente Nyugdíjas klub tagjait már megkerestük, most
Önökhöz, újságunk olvasóihoz fordulunk kérésünkkel: aki
rendelkezik a falu múltját, jelenét megmutató fényképpel,
irattal, kérjük jelezze és a másolás idejére kölcsönözze szá-
munkra. Keressük pl. az öreg, lebontott iskola, a Barcza-
tanya, a kastély, a tûzoltó fotóját.

Elõre is köszönjük Pádár Vilma ígéretét, hogy a faluval kap-
csolatos levéltári kutatásait használhatjuk.

Reméljük, hogy a Pusztazámor múltjával foglalkozó máso-
dik kiadvány is segít majd abban, hogy községünket széles
körben megismerjék, és a látogatás nyújtotta kellemes élmé-
nyen túl a múltja is feltárulhasson elõttük.

Köszönjük az Alapítványnak, hogy céljainkkal egyetértve
mentesít a nyomdai költségek vállalásától. Ezt a munkát már
évek óta tervezzük, akadálya a megfelelõ pályázat hiánya volt.

Halmainé M. Katalin
(+36 23/349- 511)

Ami az elõzõ számból kimaradt

Benedek Elekre emlékeztünk
1859. szeptember 30-án született a nagy magyar népmeseíró, Be-
nedek Elek. Születésének 150. évfordulója alkalmából országszer-
te megemlékezéseket tartottak. Nálunk Pusztazámoron a NOE Tar-
ka-bárka Pusztazámori Csoportja hívta a kicsiket és a szüleiket egy
kedves kis ünneplésre a helyi iskolába.

Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõ jóvoltából a gyermekek a könyvtár varázslatos han-
gulatával ismerkedhettek. A vállalkozó kedvû anyukák és apukák meséket olvastak fel
a gyermekeknek Benedek Elek meséibõl, eközben a kicsik rajzaikkal illusztrálták a hal-
lottakat, vagy eljátszották azokat.

Az Országos Széchényi Könyvtárban ezen a napon ünnepelték a magyar népmese
napjának 5. évfordulóját is, ahol szintén rögtönzött mesemondással szórakoztatták az
idelátogatókat. Mindkét helyen az ünnep fényét a Pro Art et Junior Kft. vésnöke, Gás-
pár Pál Szilveszter kézmûves munkája és bemutatója emelte. A Budai Várban a hely-
színen készült vert emlékérmeket kaptak az ünneplõk. Itt az iskolában pedig alkalmi
viaszbélyegzéssel gazdagította az érdeklõdõknek Benedek Elek köteteit.

Márvány Judit

Kérjük, aki teheti,
személyi jövedelemadója

1%-ával segítse
a kiadvány nyomdai elõkészítésének kiadásait.

Adószámunk: 18685860-1-13

Megtisztelõ hozzájárulásukat elõre is köszönjük!

Zámori Kör Közhasznú Egyesület
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A hiányszakmákban tanuló hallgatók számára szakiskolai ösz-
töndíj-programot indított a kormány február elsején, amelyre
mintegy 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az elsõ szakaszban, februártól nyár végéig egységesen,
minden tanuló, akinek tanulmányi átlaga meghaladja a 2,5-
öt, 10 ezer forint támogatást kaphat, ha hiányszakmában
tanul. A következõ tanévtõl kezdve, ami õsszel indul, a támo-
gatás a tanulmányi eredmény alapján differenciálódik.
Jó vagy jeles tanuló estében az ösztöndíj a 25-30 ezer forin-
tot is elérheti. 

A program célja, hogy vonzóvá tegye a szakmunkás életpá-
lyát, visszaállítsa a képzés presztízsét. Cél az is, hogy a hiány-
szakmák felé terelje a fiatalokat, ösztönözze a képzésbe való

belépést, és ezáltal a munkaerõpiac valós szakmunkás-igénye
szerint alakuljon a képzés. Emellett cél az is, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetû családok gyerekeit segítsék szakmához jut-
ni. Az ösztöndíjat a szakiskolák nappali tagozatán hiányszak-
mát, a gazdaság által igényelt szakmát tanuló hallgatók igényel-
hetik. 

A Regionális Fejlesztési Képzési Bizottságok jelölik ki a hiány-
szakmákat, összesen tíz szakmát egy adott régióban minden év-
ben. Becslések szerint a hiányszakmát tanulók száma meghalad-
ja a 17 100-at. A kormány arra számít, hogy 13-15 ezren lesz-
nek jogosultak a támogatásra. Példaként állítva: a kõmûves, gé-
pi forgácsoló, hegesztõ, ács-állványozó szakmák az ország vala-
mennyi régiójában hiányszakmának számítanak.

A jelenlegi állapotot rögzíti a bejegyzés

Az elmúlt idõszakban számos pusztazámori ingatlan-
tulajdonos kapott földhivatali értesítést arról, hogy
ingatlana tulajdoni lapjára ún. vezetékjogot jegyeztek
be. Mirõl is van szó valójában? A kérdésre Boros Nor-
berttõl, az ELMÛ kommunikációs igazgatójától kér-
tünk választ.

– Nem építettek
mostanában új
vezetéket az érin-
tett ingatlanokon,
azok elõtt, miért
akkor a földhiva-
tali eljárás?

– A meglévõ
elektromos veze-
tékek zömmel az
1940-es, 50-es,
60-as években lé-
tesültek, termé-
szetesen megfele-
lõ jogi engedélyek
birtokában. Egy
1997-es törvény-

módosítás értelmében – a vonatkozó EU-s jogszabályoknak
megfelelõen – az ingatlanokon áthaladó vezetékeket, illetve
azok biztonsági övezetének határát a telek tulajdoni lapjára is rá
kell vezetni. 

– Mivel jár ez az intézkedés az ingatlantulajdonosok szá-
mára?

– Szeretném hangsúlyozni, hogy semmifajta új jogviszony
nem keletkezik, csupán a meglévõ állapotot rögzíti a bejegyzés.
A tulajdonosok eddig is vigyáztak arra, hogy a vezetékek ne ve-
szélyeztessék az élet- és vagyonbiztonságot. Ha valaki a bizton-
sági sávba ültetett egy fenyõt, ügyelt arra, hogy az ágait megfe-
lelõen visszavágja. A kérdésrõl egyébként bõvebben is tájéko-
zódhatnak a lakosok a mellékelt tájékoztatóból, valamint a
www.elmu.hu címen.

K. Z.

Indul a szakiskolai ösztöndíj-program
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A Nagycsaládosok 
Pusztazámori Tarka-bárka Csop

Acsoport létszáma 108 fõ (18 tag-
család). Programjaink szervezése-
kor fontos szempont számunkra,

hogy ne csak „nagy” családoknak szólja-
nak, hanem minden gyermeket nevelõ
család számára tartalmasak, hasznosak és
elérhetõk legyenek.

Közkedvelt programunk egész évben,
mindegyik hét szerdáján 17 órától 18.30-
ig a gyermekes családoknak szervezett
családi sportnap, majd utána 18.30-tól
20 óráig a felnõtteknek rendezett terem-
foci. A gyerekek számára játékos formá-
ban vetélkedõt, közös sportos játékokat
tartunk, ahol a hangsúly azon van, hogy
mindenki jól érezze magát, és közben
sportoljon is. A gyerekek ezáltal megked-
velik a különbözõ mozgásformákat, ami
reményeink szerint az egész életükre po-
zitív hatással lesz. Jó idõben (tavasztól
õszig) a mûfüves pályán tartjuk a sport-
délutánt, hiszen a szabad levegõn való
mozgás még jobban javítja a résztvevõk
fizikai, szellemi és lelki állapotát. Ezen
idõszak alatt a felnõttek és kamasz fiúk
sokszor heti kétszer is fociznak. Egy-egy
alkalommal 20-40 fõ vesz részt a sport-
napon.

Fontos feladatunk a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete és magánszemélyek
segítségével érkezõ adományok elosztása

tagcsaládjaink és a rászoruló gyermekes
családok között. Kedvezményes vásárlási
lehetõségeket biztosítottunk a családok
számára. Amennyiben mások is igényel-
ték, számukra is lehetõséget teremtettünk
az akciós áruk megvételére. 

Március 15. – Részt vettünk az ünnep-
ségen és a koszorúzáson. Az alkalomra
készülve egy délután az iskolai közösségi
színtérben a gyerekekkel kokárdát és
nemzeti színû zászlókat készítettünk.

Március 28. – A családi sportnapon 2
fõ segített a sportversenyek lebonyolítá-
sában.

Április 9. – Húsvéti játszóház: ezen a
programon a kézmûves foglalkozások
elõkészítése és lebonyolítása teljes egé-
szében a Tarka-bárka csoport feladata
volt. Hét fõ segítõvel gipsztojásokat fest-
hettek a gyerekek, megismerkedhettek a
decoupage technikával, szárazvirágos
asztaldíszeket készítettek szakember se-
gítségével. A kicsiket átvarázsolták nyu-
szivá, pillangóvá, virággá az arcfestést el-
vállaló nagylányok. Hangulatos, népi ha-
gyományokat felelevenítõ sportversenye-
ken kipróbálhatták ügyességüket az ide
ellátogatók. Állatsimogatóval – nyuszi,
rackabárány, kis kecskegida és kiscsirke –
szereztünk örömet a gyerekeknek. Az ál-
latsimogató kialakítását és az állatok hely-

színre szállítását, felügyeletét a csoport
tagjai saját hozzájárulásként, térítésmen-
tesen biztosították. Természetesen a terem
elõkészítését és a rendrakást is csopor-
tunk tagjai végezték.

Május 9. – Patakpart takarítása: reggel 9
órától 15 óráig közel 50 fõvel két konté-
nert pakoltunk meg a patakpart és a mel-
lette lévõ erdõs rész hulladékával. Külön
köszönettel tartozunk Krajcsovics
Jánoséknak, hogy az általunk elkészített
ebédet, meghívásukra, a kastély teraszán
fogyaszthattuk el.

Május 16. – Margitszigeti családi nap: a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete ál-
tal szervezett családi napon csoportunk
kézmûves–mese sátorban várta az ország
minden pontjáról érkezõ gyermekeket,
hogy legyõzzék a sárkányt, a boszor-
kányt, és királyfi vagy királylány legyen
belõlük. Ezen a napon sokan megismer-
hették Pusztazámor nevét. Tagcsaládjaink
33 fõvel, különbusszal vehettek részt
ezen a programon, mely gyermekeink kö-
zött nagy sikert aratott.

Május 23. – Gyereknap, melyen 10 csa-
lád több mint 700 darab palacsintát sütött
a résztvevõk számára.

A Hõsök napi ünnepségen gyerekeink
egy-egy szál virággal emlékeztek hõseinkre.

Június 6. – Apák napja: kiemelten
fontosnak tartjuk a család, ezen belül
az apa szerepének erõsítését, hiszen
helyzetébõl adódóan kevesebb idõt tud
gyermekeivel eltölteni. Az apák napi
rendezvény lehetõséget biztosított a
résztvevõ gyerekeknek egy teljes napi
játékra apukájukkal. A program gyerek
és felnõtt focival kezdõdött, ahol a
pusztazámori családok játszhattak az
érdi résztvevõkkel. Az iskola udvarán
többféle játékos vetélkedõ, doboz-
várépítõ verseny, élõ bábus társasjáték,
az Én apukám címû rajzkiállítás várta
az érdeklõdõket. A vetélkedõk után fi-
nom paprikás krumpli csillapította a je-
lenlévõk éhségét. Családi karaoke ver-
sennyel folytatódott a program, és az
utána következõ Apuka-király avatás
volt a nap fénypontja. Végezetül min-
denki kipróbálhatta énektudását. A
program reggel 9 órakor kezdõdött és
este 20 órakor fejezõdött be. A szerve-
zõk kis csapata természetesen kitakarít-
va adta át a tornatermet és a használt



2010/19 / ZÁMORI HÍREK

Országos Egyesülete
portja 2009. évi tevékenységérõl

helyiségeket. A nap folyamán több
mint 100 fõ vett rész a különbözõ prog-
ramokon. Külön köszönettel tartozunk
a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
tének és a Felsõ-Duna Régiónak, hogy
az általuk küldött ajándékoknak kö-
szönhetõen senki nem ment üres kéz-
zel haza!

Június 10. – Ruha-turi: a falunkban
lakó családok által behozott, számukra
már nem használható, de másoknak
örömet szerzõ játékokkal és ruhane-
mûkkel tudtunk segíteni a családok-
nak.

Június 27. – Falunap: ölelõház kialakí-
tásával a Falunapon elõször biztosítot-
tunk lehetõséget a kisgyermekes csalá-
doknak szoptató és pelenkázó helyiség
használatára, hogy megszakítás nélkül
vehessenek részt a programon. Tarka-
bárka mesesátorban 6 fõvel kézmûves
foglalkozásokon vártuk a gyerekeket.
Részt vettünk a fõzõversenyen, a sport-
versenyeken, idén elõször focicsapatunk
is volt.

Szeptember 21. – Kistérségi fesztivál:
csoportunk tagjai (10 fõ) vállalták a sza-
badidõparkban zajló programok szerve-
zését és lebonyolítását. Kézmûves foglal-
kozás keretén belül gesztenye-babákat
készítettünk; kézmûves termékek, terme-

lõi méz, angol használt gyermekruhák
kedvezményes árusításával és ruha-
turival készültünk. Saját gépkocsival biz-
tosítottuk a padok és asztalok helyszínre
kerülését és a székek kastélyparkba törté-
nõ oda-vissza szállítását. 

Szeptember 30. – Benedek Elek-nap:
Benedek Elek születésének 150. évfordu-
lója alkalmából meghívtuk a családokat
egy mesés délutánra szeptember 30-án
16 és 19 óra között az iskola aulájába és
könyvtárába. Programjaink a következõk
voltak: Folyamatos meseolvasás (szülõk
segítségével). Barátkozás a könyvtárral –
könyvtár-tárlat Kiss Ágnes vezetésével. A
kiválasztott meséket a helyszínen a gyere-
kekkel együtt eljátszottuk. Az elhozott Be-
nedek Elek könyveket és a helyszínen ké-
szült meserajzokat Gáspár Pál Szilveszter
és Márvány Judit viaszpecsét- lenyomattal
tették egyedivé.

Október 6. – Megemlékezés az Aradi
vértanúk ünnepén: ez a programunk saj-
nos szervezési problémák miatt gyengén
sikerült. Jövõre nagyobb hangsúlyt kell
fektetni az egyeztetésre és az elõkészítés-
re. Az évek óta megszokott árvácskák be-
szerzését vállaltuk és a gyerekek segítsé-
gével a helyszínen beültettük.

Október 12. – Zámori-börze: elõször
rendeztünk falunkban egy olyan bababör-

zét, ahol a családok az otthon felesleges-
sé vált dolgaikat elcserélhetik, vagy egy-
más között értékesíthetik.  Ezen a napon
15 család vett részt mint árusító, és a falu-
ból is sok érdeklõdõ látogatta meg a ren-
dezvényt.

November 14. – Márton-napi progra-
mok: a kézmûves programokon 4 fõ segí-
tõvel vettünk részt, a kellékek beszerzését
is vállaltuk. A terem rendbetételében is
segítséget nyújtottunk.

November 28. – Adventi kézmûves
délelõtt: szakképzett virágkötõ segítsé-
gével a programon résztvevõk elkészít-
hették az adventi koszorúkat és a kará-
csonyi asztaldíszeket. Ezt a programot
Kiss Ágnes programszervezõ irányításá-
val kizárólag a csoport tagjai szervezték
és bonyolították le. Meglepetésként az
iskola adventi óriáskoszorúját is elkészí-
tettük. A programon 7 fõ segítõ vett
részt.

December 11. –  Adventi vásárt rendez-
tünk, ahol az idelátogatók egyedi aján-
déktárgyakat találhattak, kedvezményes
áron tésztaféléket és mézet vásárolhattak
a közelgõ karácsonyi ünnepekre. Decem-
ber 11-én egy a védõnõ által ajánlott csa-
ládnak csoportunk tagjai által összeállított
óriási karácsonyi ajándékcsomagot juttat-
tunk el, hiszen számunkra fontos, hogy
örömet szerezzünk azoknak, akik e nél-
kül szomorúbban készülnének az ünne-
pekre.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
MINDENKINEK, aki segítette munkánkat!

Szervezetek: Pusztazámor Önkormány-
zata, Pusztazámor Községért Közalapít-
vány, Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete, Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
te Felsõ-Duna  Régió, Pro Art et Junior
Kft., Euro-line Project Kft., Babar Party
Service Kft., Bradzo-ÉP Kft.

Magánszemélyek: Kiss Ágnes, Csenger
Zalán Zsolt, Orosz Béla, Békési Géza,
Babar Szilvia, Lázár Zsolt és Barbara, Furi
Ildikó, Abonyi Beáta és Szonda Ferenc,
Csuta Albert és Pataki Gabriella, Krómer
József, Orosházi Erzsébet, Bielik Rita,
Hornyák András, Gyõrfi Miklós és Simon
Tünde, Brindzik Mariann, Tamás Ernõ és
Szikszai Mária, Gáspár Pál és Márvány Ju-
dit, Varsányi László, Borsos Sándor.

Rózsavölgyi Erika csoportvezetõ
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Otthon az iskolában
Iskolánk Pusztaztámoron az Andreetti
Károly Általános és Mûvészeti Iskola tag-
intézménye. Elsõ hallásra talán nem cseng
túl jól ez a titulus. Ám igazgatónõnk jóvol-
tából kis iskolánk szerves része a sóskúti
nagy iskolának. A befogadó gesztor intéz-
ménnyel közel azonos tanórán kívüli le-
hetõségeket tudunk nyújtani az idejáró
gyermekeknek. Sok tõlünk nagyobb váro-
si iskola nem rendelkezik ilyen színes vá-
lasztékkal, mint az Andreetti.

Igyekszünk kihasználni speciális adott-
ságainkat is. Az egyik ilyen, hogy helyben
csak alsó tagozatunk van. A másik pedig
az alacsony tanulólétszám, a családias
légkör; 1–2. évfolyamunk iskolaotthonos
formában mûködik az elsõ két évben,
harmadik osztálytól pedig hagyományo-
san.

Mit jelent az iskolaotthon és miért vá-
lasztottuk? Az iskolakezdés jelentõs válto-
zás a gyerek és a család életében egy-
aránt. Az iskolaotthon egyik nagy elõnye,
hogy zökkenõmentesebbé tehetõ az óvo-
dából iskolába való átmenet. Itt is – akár
az oviban – két pedagógus foglalkozik a
gyermekekkel, a köztük kialakított mun-
kamegosztás szerint. A tanítási órák egy
részét délelõtt, míg másik felét délután
tartjuk meg. 

A délelõtti és a délutáni idõszakban is
van rendszeres szabadidõ, ami lehetõvé
teszi a kikapcsolódást, a monotonitásból
való kizökkentést. A szabadidõ eltöltésé-
nek lehetõségei: levegõn való mozgás,
könyvtárlátogatás, játék, zene-, mesehall-

gatás, kreatív manuális foglalkozások. Kü-
lön projektben foglalkozunk a hagyo-
mányõrzéssel, melyet Kalendárium néven
a jeles napokkal összefüggésben állítot-
tunk össze. Ez a tevékenységsor az egész
tanévet átöleli. A gyerekek a szabadidõ
irányított részében mûsorral, illetve témá-
hoz kapcsolható kézmûves tevékenység-
gel is készülnek rá. 

Programunkban szerepel a mindenna-
pos testmozgás. Ez a szokásos tornaórák
mellett néptánc, úszótanfolyam és sza-
badban vagy tornateremben tartott játék.
A karate és kosárlabda pedig tanfolyami
formában választható. 

Az egyéni zeneórákat leszámítva itt
helyben részesülnek tanulóink a mûvé-
szeti iskola kínálta szolgáltatásból.

Természetesen ennyi elfoglaltság mel-
lett sem hanyagolható el a tanórai anyag
megszilárdítására. A házi feladat azonban
nem otthon készül. Az önálló tanulás –
leckekészítés – részben délelõtt, részben
délután történik a tanítók vezetésével, így
lehetõség adódik a helyes tanulási szoká-
sok kialakítására. 

A tanulás hatékonyságát fokozza –
szemben a napközivel –, hogy a gyerme-
kek a leckét azzal a tanítóval készítik, aki
az adott tantárgyat tanítja. A pedagógusok
segítségével elsajátítják a helyes tanulás
fortélyait is. Így kudarcmentesen, gyor-
sabban jutnak el a hatékony, önálló tanu-
lás szintjére.

Hét közben a gyerekek a táskát, a tan-
könyveket az iskolában hagyják, ezeket

csak a hét végén viszik haza. Fontosnak
tartjuk ugyanis, hogy a szülõk folyamato-
san követni tudják, hol tart a tanulásban
gyermekük. 

Több lehetõség nyílik a tanulókkal való
beszélgetésre, élményeik, problémáik
meghallgatására, a játék közbeni megfi-
gyelésre. Ezek a megfigyelések a gyerme-
kek alaposabb megismeréséhez vezetnek.
Mindezek segítik tanulási tevékenységük
irányítását, testi és lelki fejlesztésüket.

Napjainkban az iskolába lépõ hatéves
(hétéves) kisgyermekek fejlettsége között
igen nagy eltérés mutatkozik, emiatt a ta-
nulók nem terhelhetõek egyformán. Van-
nak, akik nagyobb munkabírásúak, de
vannak, akik fáradékonyabbak, izgágáb-
bak társaiknál. A hagyományos oktatás-
hoz képest nálunk több lehetõség nyílik
tehetséggondozásra és az egyéni fejlesz-
tésre egyaránt. A tanulási, magatartási
vagy beilleszkedési zavarok felszámolá-
sában fejlesztõpedagógus, logopédus és
iskolapszichológus segítségét vehetik
igénybe a rászorulók. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a családdal
való közös, harmonikus együttmûkö-
désre. A szülõk válláról kívánjuk leven-
ni a terhet, hiszen többségük elfoglalt.
Átvállaljuk a napi leckeírást, helyben
nyújtunk lehetõséget mûvészeti képzés-
re, nyelvtanulásra, fakultatív sportolás-
ra, felzárkóztatásra. Az sem utolsó
szempont, hogy tekintettel tudunk lenni
a gyermekek optimális terhelésére.
Ahol mindez nem adatott meg iskolán
belül, ott ennek töredékét különóráról
különórára való rohangálással, õrült
szervezéssel, csillagászati kiadásokkal
tudja biztosítani a család. A gyerek pe-
dig hihetetlenül kimerül. Akkor még
nem szóltunk az otthoni házi feladat
naponta ismétlõdõ nyûgérõl, nehézsé-
geirõl. 

Az eddigi tapasztalatok nyomán el-
mondhatom, hogy a szülõk hálásak azért,
mert csemetéjüket jó helyen tudják. Keve-
sebb konfliktus terheli a szülõ-gyerek vi-
szonyt. A szülõ-pedagógus kapcsolat pe-
dig sokkal kiegyensúlyozottabb, együtt-
mûködõbb.

Sok szeretetettel várunk mindenkit egy
személyes találkozásra, akinek iskolánk
felkeltette érdeklõdését. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon a (23) 247-451-es szá-
mon, vagy e-mailben ildiri@citromail.hu
elérhetõségen.

Mészáros Ildikó 
igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetõ
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Március 15. elõtt 

Táncsics Mihály életútjáról
Petõfi Sándor verseit és Kos-
suth Lajos híres ceglédi be-
szédét szoktuk a leggyakrab-
ban idézni március idusán,
no meg a márciusi ifjakat, s
csak nagy ritkán kerül szóba
Táncsics Mihály, aki a budai
helyõrségi börtönben
senyvedt a forradalom elõtti
években. Legfeljebb a töm-
löcbõl való látványos kisza-
badítását szeretik a múltidé-
zõk emlegetni. Amikor is „va-
lóságos diadalmenetben vit-

ték Pestre, ahol a Nemzeti Színház azon az estén a Bánk bánt
játszotta”; s olyan kocsiba ültették, amelyet lovak helyett a hívei
húztak. Igen: Táncsics Mihálynak akkor még számos híve volt, s
fõként a parasztság és a kialakulófélben levõ munkásosztály – a
nép – körében örvendett nagy népszerûségnek. A forradalom
gyõzelme után két helyen is megválasztották országgyûlési kép-
viselõnek. „Táncsicsot pedig a nép úgy szereti, hogy Kossuthunk
után nincs kedvesebb embere” – hirdeti egy korabeli mondás.

Mi lett mostanra a régi dicsõségbõl? – szertefoszlott. Táncsics
Mihályt rendesen elfelejtettük, cselekedeteit, mûveit már csak a
legritkábban idézzük.

Táncsics Mihály nem véletlenül ült 1846 óta a budai börtön-
ben, ahonnan a forradalmi tömeg 1848. március 15-én kiszaba-
dította. Egész életében (1799–1884) – negyvenkilenc esztendõs
volt ekkor – minden mûvével szembeszegült az elnyomó hata-
lommal, a zsarnoksággal, igaz magyar hazafiként küzdött ellene.
Igen: igaz magyar hazafiként, annak ellenére, hogy horvát apa és
szlovák anya gyermekeként látta meg a napvilágot. Állhatato-
sabban és elszántabban küzdött a magyarság jogaiért, hadako-
zott a magyar nyelv védelmében, mint „színmagyar” kortársai
közül a legtöbben. (Akárcsak Damjanich János meg a többi nem
magyar származású és magyar nevû, ám nagyon is magyar szí-
vû szabadsághõsünk.) A magyar nyelv õsiségérõl vallott nézetei
miatt üldözték. Pedig hát nem állított mást, mint utódja, a gyö-
nyörûséges magyar nyelvünkbe beleszerelmesedett Kosztolányi
Dezsõ: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul be-
szélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye,
amelyhez nincs fogható.” Ugye, mennyire hasonló ez a nézet a
Nobel-díjas tudós, Teller Ede megfogalmazásához.

Táncsics Mihály a magyar nép egyszerû fia volt, álmainak és
vágyainak a megfogalmazója, demokrata politikus, publicista,
író. A nép szava Isten szava, vallotta egyik munkája címével.
Cselekvõ hazafi, aki elveiért sohasem habozott a bõrét a vásárra
vinni. Magyar nyelvtankönyveivel és nagyszámú egyéb, fõleg
történelmi és földrajzi iskolakönyvével a nemzeti nyelv uralom-
ra juttatásáért, a jobbágyság felszabadításáért, az ország függet-
lenségéért küzdött. Eltökélten és keményen, soha meg nem alku-
vó, soha ki nem egyezõ módon. Lángoló nemzeti radikalizmu-
sát a forradalom vezetõi közül csupán ketten értették és pártol-
ták: Kossuth Lajos és Petõfi Sándor.

Soha meg nem alkuvó természetébõl rengeteg baja származott
1848–49 elõtt is, alatt is és után is. Munkások Újságja címû nép-
lapját a nemesi elõjogaikat féltõ „forradalmárok” már 1849-ben
betiltották. A szabadságharc leverése után Haynau rémuralma
alatt az ellenforradalmi önkény természetesen rá is halálos ítéle-

tet mondott ki. Nyolc éven át egy föld alatti búvóhelyen élve
menekült meg a kivégzéstõl. Az 1857-es általános amnesztia
után rendõri felügyelet alá helyezték. Késõbb radikális mûveiért
ismét letartóztatták, tizenöt évre ítélték; a börtönben csaknem
teljesen megvakult. Szabadulása után ismét országgyûlési képvi-
selõ lett. Utolsó éveit nyomorban, betegen tengette: vidéken há-
zalt könyveivel, nehéz mezõgazdasági munkából élt, magányo-
san halt meg.

Számos könyve közül megemlítünk néhányat: A magyar nyelv
(1830), Sajtószabadságról nézetei egy rabnak (1844), Népkönyv
(1842), Hunnia függetlensége (1847), Új alkotmányjavaslat
(1849), Fõvárosunk (1867), Nemzetiségi izgatók (1872). Össze-
gyûjtött mûvei (1873–1885) tizenkét kötetben jelentek meg.

Táncsics Mihály – mint ahogy a ’48-as forradalom és szabad-
ságharc többi hõse is – választhatott volna más utat: ezt válasz-
totta. Horvát–szlovák származása dacára a magyar utat, amelyen
mindvégig megõrizhette magát az árulástól. Jó lenne, ha példá-
ját, alakját nemcsak az ünnepek tájékán idéznénk meg, hanem
mindig, amikor csak válaszút elé kerülünk.

Lexikonok és Dudás Károly Táncsics-díjas író tanulmánya
alapján összeállította: 

Fekete Zsuzsanna
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Megnézhetjük
magunkat!

A szabálysértõk az interneten is
megnézhetik majd az automata
traffipaxok által róluk készült
képeket. Március elsejétõl elsõ
fokon országos hatáskörrel a Vas
Megyei Rendõr-fõkapitányság végzi
az objektív felelõsséghez
kapcsolódó hatósági eljárást. A
vasiak küldik majd ki minden
autótulajdonosnak, az ország
bármely településén éljen is, az
automata traffipaxok felvételei alapján az értesítést arról, hogy a
jármûvüket gyorshajtás közben lefotózták. 

A rendõrség a Microsoft szakembereivel közösen fejleszti a
TrafficPoint nevû rendszert, amely hosszabb távon alkalmas
lesz arra is, hogy az autótulajdonosok a rendõrségtõl kapott
kóddal megnézzék az autójukkal elkövetett gyorshajtást
bizonyító fotókat, nyomon követhetik az eljárás menetét, a
világhálón keresztül betekinthetnek majd az ügyükben
keletkezett iratokba. 

A TrafficPointot a tervek szerint összekapcsolják a rendõrség
körözési rendszerével is, így a fejlesztõk reményei szerint
nemcsak a gyorshajtókat, hanem a lopott autóval közlekedõket
is ki tudják majd szûrni a forgalomból.

Búcsú a zöldkártyától
Január 1-jétõl megszûnt a párhuzamosság, amely
eddig abból állt, hogy zöldkártyáshoz és mû-
szaki vizsgára is el kellett vinni a kocsikat. A
környezetvédelmi zöldkártyát 1992-ben ve-
zették be. Január 1-jétõl a jármûvekkel a for-
galmi engedélybe bejegyzett mûszaki érvé-
nyesség idõpontjáig lehet részt venni. 

Vagyis ha az autónk zöldkártyájának érvényessé-
ge a mûszaki vizsgánk érvényessége elõtt – a ráírt dátum
szerint – lejárna, nem kell semmit tenni, az érvényesség automa-
tikusan meghosszabbodik. Amennyiben a mûszakink jár le
elõbb, de a zöldkártya még érvényes lenne, utóbbi érvényessé-
ge lerövidül az elvégzendõ komplex vizsga idõpontjáig.

A közlekedési hatóság tájékoztatása szerint az újonnan vásá-
rolt autókat elõször négyéves korukban kellene elvinni a komp-
lex vizsgálatra, azzal szemben, hogy korábban már két év után
kötelezõ volt a zöldkártyás ellenõrzés. A négy évnél idõsebb au-
tókat pedig kétévenként kell majd vizsgáztatni.

Napelemes – szélkerekes
lámpa Érden

A napelemes közvilágítási
lámpák a napenergia se-
gítségével lehetõvé teszik
olyan területek megvilágí-
tását, melyek nem csatla-
koznak a villamos háló-
zathoz. A lámpákat úgy
alkották meg, hogy garan-
tálják a 12 órás folyama-
tos éjszakai mûködést a
legkedvezõtlenebb de-
cemberi napon is, vala-
mint 4 napos mûködést
akkor is, ha ez alatt nem
tudott az akkumulátor
energiát eltárolni. A na-
pokban ilyen lámpát he-
lyeztek üzembe Érden.

A LED lámpa jobb közvilágítást tesz lehetõvé, mint a kisnyo-
mású nátriumlámpa, figyelembe véve a teljesítményt és az
üzemidõt, mely magasabb bármely izzólámpánál, továbbá
100 ezer órás élettartammal rendelkezik.

A konstrukció lényege, hogy a napelemmel és szélkerékkel
elõállított villamos energiát akkumulátorban tároljuk, sötétedés-
kor az energiatakarékos LED-es közvilágítási lámpa bekapcsol,
amely akkumulátorból nyeri az energiát.

Napsütéses idõben a napelem tölti az akkumulátort, míg sze-
les idõben a szélturbina szállítja a villamos energiát. Természe-
tesen a speciális akkumulátortöltõ képes egyszerre mindkét
energiaforrással együttdolgozva a töltést vezérelni.

Az érdi Földmérõ utcában felszerelt „zöldenergiát hasznosító”
lámpatest külsõ áramforrás nélkül mûködik, a hosszú téli éjsza-
kákon is estétõl reggelig világít. 

A bekerülési költsége 515 400 Ft+áfa volt, mely összeget egy-
szer kell megfizetni, használata pedig jelentõs költségcsökkenést
eredményez, mivel nincs villamosenergia- felhasználás és kiépí-
tésekor a tervezési, hálózatbõvítési költségek is elmaradnak.



Az adóhivatal közzétette a 2010-es ille-
téktáblázatokat. A különbözõ típusú ille-
tékek mértékét az illetéktörvényben
(1990. évi XCIII. tv.) szabályozta az Or-
szággyûlés. A legjelentõsebb változások
az ingatlan visszterhes átruházása (pl.
adás-vétel) után fizetendõ illeték köré-
ben történt.

Öröklési és ajándékozási illeték

Öröklés és ajándékozás után az illeték
mértéke – az örökölt vagyontárgy vagy az
ajándék értékén kívül – két tényezõtõl
függ. Az egyik fontos tényezõ az illetékek
kiszabásánál, hogy öröklési és ajándéko-
zási illeték esetén a lakástulajdon-szerzés
után az illeték mértéke kedvezõbb az ál-
talános esetnél. 

A másik szempont az illetékek megálla-
pításakor, hogy az örökös vagy a meg-
ajándékozott milyen rokonságban áll az
örökhagyóval, illetve az ajándékozóval.
A rokonsági fokokat a törvény három ka-
tegóriába sorolja, a legszorosabb rokoni
kapcsolat (I. csoport) esetén a legalacso-
nyabb az illeték mértéke, míg a III. cso-
portban – laza vagy nem létezõ rokonsá-
gi kapcsolat esetén – a legmagasabb az il-
leték százalékos mértéke. 

Az elsõ, legkedvezõbb illetékfizetési
kategóriába az örökhagyó következõ ro-
konai tartoznak: az örökhagyó gyerme-
ke, házastársa, szülõje, valamint a ház-
tartásában eltartott szülõ nélküli unoká-
ja. Az örökbe fogadott, a mostoha- és
nevelt gyermek a vér szerinti gyermek-
kel; az örökbe fogadó, a mostoha- és ne-
velõszülõ a vér szerinti szülõvel egy te-
kintet alá esik. A második csoportba az
örökhagyó – I. csoportban nem szereplõ
– unokája, nagyszülõje, testvére tarto-
zik, a harmadik kategóriába pedig min-
den más örökös vagy megajándékozott
kerül. 

Nem kell illetéket fizetni a 150 ezer
forintot meg nem haladó értékû ajándé-
kok után vagy olyan esetben, ha az
ajándék megszerzését követõen szemé-
lyi jövedelemadót vagy járulékot kell fi-
zetni. Mentes az illetékfizetés alól a ta-
karékbetét öröklése, valamint a hazai
tudományos, mûvészeti, oktatási, köz-
mûvelõdési, közjóléti célra juttatott
örökség. Továbbá öröklés esetén 20 mil-
lió forint tiszta örökrész mentes az ille-
tékfizetés alól minden I. csoportba tarto-
zó örökös számára. A „haláladónak” ne-

vezett öröklési illetéket – közvetlen ro-
konok esetén, 20 millió forintig – még
2009. január 1-jei hatállyal törölte el az
Országgyûlés. 

Visszterhes vagyonátruházási illeték 

Az ingatlanok megszerzése utáni illeték
mértéke jelentõsen enyhült 2010-ben a
tavalyi évben érvényes értékekhez képest.
Általános esetben az ingatlanszerzési ille-
ték mértéke 1 milliárd forint értékig 4%,
az ingatlan értékének ezt meghaladó ré-
sze után pedig 2%, azzal a kikötéssel,
hogy egy ingatlan átruházása esetén leg-
feljebb 200 millió forint illetéket kell fi-
zetni. Utóbbi feltétel azt jelenti, hogy 9
milliárd forint ingatlanérték után a megál-
lapított illeték összege konstans 200 mil-
lió forint. 

Lakástulajdon szerzése esetén a lakás
értékének elsõ 4 millió forintjáig hatá-

rozott az Országgyûlés a kedvezmé-
nyes, 2%-os illetékkulcsról, 4 millió fo-
rint felett itt is 4% az illeték mértéke.
Amennyiben egy vállalkozás ingatlan-
forgalmazási céllal vesz meg egy ingat-
lant, úgy 2% illetéket kell az ingatlan
teljes értéke után fizetnie, és ugyanez a
kulcs érvényes a hitelintézetek ingat-
lanszerzésekor is. 

Gépjármûvek és pótkocsik esetén az il-
letékfizetési kötelezettség a fenti táblázat
szerint alakul.

Öröklés vagy ajándékozás útján
szerzett gépjármûvek és pótkocsik
után pedig a táblázat értékeinek két-
szeresét kell fizetniük az örökösöknek,
megajándékozottaknak. Az önálló or-
vosi tevékenység mûködtetési jogának
(praxisjog) megszerzése után fizetendõ
illeték mértéke az illetékalap 10%-a,
függetlenül attól, hogy a szerzés ingye-
nes (öröklés, ajándékozás) vagy vissz-
terhes volt.
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Illeték-változások 2010. januártól

Az örökösödési illeték mértéke 2010-ben

Kategória Vagyon értéke Illeték Lakástulajdon-szerzés
(millió forintban) általános értéke illeték mértéke

0–18 11% 2,5%
I. 15–35 15% 6%

35– 21% 11%
0–18 15% 6%

II. 15–35 21% 11%
35– 30% 6%

0–18 21% 8%
III. 15–35 30% 12%

35– 40% 21%
Az ajándékozási illeték mértéke 2010-ben

Kategória Vagyon értéke Illeték Lakástulajdon-szerzés
(millió forintban) általános értéke illeték mértéke

0–18 11% 5%
I. 15–35 18% 8%

35– 21% 12%
0–18 15% 8%

II. 15–35 21% 10%
35– 30% 16%

0–18 21% 10%
III. 15–35 30% 21%

35– 40% 30%

Gépjármûvek, pótkocsik szerzése után fizetendõ illeték mértéke
általános érték 18 Ft/cm3

1890 cm3 feletti gépkocsi 24 Ft/cm3

Gépjármûvek 500 cm3 feletti motorkerékpár 24 Ft/cm3

Wankel-motoros gépjármû 36 Ft/cm3

elektromos hajómotorral ellátott gépjármû 800 Ft/kW

Pótkocsi 2500 kg alatt 9 000 Ft
2500 kg felett 22 000 Ft
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Hagyományaink jeles napjai

Ebben az évben a még élõ és már-
már elfeledett magyar ünnepeinkrõl
szeretnék cikksorozatot indítani.
Egy-egy naptári nap vagy évforduló
kapcsán emlékezzünk meg neves
személyiségeinkrõl, a névnapokhoz
kötõdõ szentjeinkrõl, tudósainkról.

JANUÁR

„Az ünnep a különbözés” – írja Márai
Sándor. „Az ünnep a mély és varázsos
rendhagyás.”

Most zajlik a vidámság ünnepe: „Az
örvendõ farsang az elcsüggedt szív jó
vigasztalója” – írta Csokonai Vitéz Mi-
hály. Eleink készültek a vízkereszttõl
hamvazószerdáig tartó vidám idõszak-
ra. Igyekeztek betartani csíziós köny-
vük (versbe szedett öröknaptár) taná-
csait: „A kemény hidegû Boldogasz-
szony havában igyál jó bort. Megehe-
ted a kövér disznópecsenyét, kolbászt,
ludat mustárral, borsos ecettel.” Nem
örültek a zimankós napoknak, amikor a
bor is megfagyott a pincében. Az elõre-
látók szerint jobb, ha a tél a maga ide-
jében adja ki a mérgét, mert a „januári
meleg Isten csapása”, áprilisban vall-
hatjuk kárát. Mások elkönyvelték:
„Gyenge január után hûvös lesz a ta-
vasz, forró a nyár.”

Tapasztalták, hogy a kendõjét a szenve-
dõ Krisztusnak átnyújtó Veronika ünnepe
(január 13.) az év leghidegebb napja. Té-
li Szent Antal, a betegek és az állatok vé-
dõszentjének emléknapján (január 17.) a
pap megáldotta a házak elõtti asztalkára
tett égõ gyertyát, sót, almát, fokhagymát;
az utóbbiakat a család ette meg, a sót a
takarmányba keverték.

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270)
ünnepe van január 18-án. A vesztett
muhi csata után édesapja, IV. Béla ki-
rály Dalmáciába menekült. Édesanyja
Laszkarisz Mária királyné, a niceai csá-
szár leánya kilencedik gyermekeként
született Margit 1242-ben. Szülei foga-
dalmat tettek, hogy ha Isten megmenti
az országot a tatároktól, akkor leányu-
kat Istennek szentelik. Margitot a veszp-
rémi domonkos apácák kolostorába ad-
ták, ahol Krisztus urunk stigmáit viselõ
Boldog Ilona magyar apáca is nevelke-
dett. Késõbb az atyja által építtetett zár-
dába került a Nyulak szigetére (a mai
Margitsziget). Azonosult szülei felaján-

lásával, és visszautasította II. Ottokár
cseh és Anjou Károly szicíliai király há-
zassági ajánlatát. 1254-ben szerzetesi
fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és
keresztényi szeretet példaképe szigorú
aszkézisben élt és 1270. január 18-án
halt meg. Életének történetét Ráskay
Lea domonkos apáca örökítette meg
szép nyelvezettel és stílusban a latinról
magyarra fordított Szent Margit élete cí-
mû kódexben.

Piroska, vagyis az ókeresztény Szent
Prisca vértanú ünnepén (január 18.) nem
fogták be a lovakat. Dédapáink megfi-
gyelték: „A Piroska-napi fagy 40 napig el
nem hagy.”

Nem végeztek nehéz munkát Fábián,
a pestisben szenvedõk oltalmazójának
és Sebestyén, a vadászok, a molnárok
égi patrónusának emléknapján (január
20.). Kimentek a szõlõbe, kertbe, szem-
ügyre vették a fákat. Azt bizonygatták,
hogy az ünnepen már ébredeznek a
magvak a fagyos rögök alatt, a fák tör-
zse kezd mézgásodni, „megindul ben-
nük az élet”. Az asszonyok babot fõz-
tek, fánkot sütöttek Fábián tiszteletére,
hogy a szél ne vigye el a tetõt a család
feje fölül. Esti harangszókor elmondtak
egy Úrangyalát és egy Miatyánkot a ha-
lálra nyilazott Sebestyén emlékére a
tisztítótûzben szenvedõ lelkekért.

Az öregek gyenge évet olvastak le Ág-
nes (január 21.) borús egérõl. „Amikor
Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék
a pince” – így reménykedtek, ha fagyos
volt az idõ.

Szent Vincét (január 22.) „eleink õs-
idõktõl úgy tisztelték – Bálint Sándor
néprajzkutató szerint –, mint aki legyõzi
a tél sötét hatalmát, és elõkészíti a lassan
közeledõ tavasz útját.” A természeti je-
lenségek között eligazodó földmûvesek
jó jelnek hitték, ha csurgott a jégcsapos
eresz; bõ termést vártak az enyheségtõl.
„Ha Vincekor a ló csapa (nyoma) megte-
lik vízzel, a szõlõ sokat hoz” – bizakod-
tak. Locsoltak a Szent János-napi szentelt
borból a szõlõtábla négy sarkába, hogy
áldás legyen a tõkéken, metszettek is jel-
képesen.

FEBRUÁR
„Ha Bálintkor megszólal a pacsirta, el-
tart a tél sokáig” – jegyezték meg déd-
anyáink Szent Bálint emléknapján (feb-
ruár 14.). Az ókeresztény vértanú ünne-

pe már középkori misekönyveinkben
szerepel. Az Érdy-kódexben ránk ma-
radt legenda szerint egy pogány fejede-
lem arra kérte, hogy gyógyítsa meg vak
lányát, és õ hinni fog. Erre Bálint püs-
pök „imádságot tevén, megvilágosojtá õ
vak leányát.” Volt egy másik, szintén
püspök Bálint is, akinek ereklyéi a
passaui székesegyházba kerültek. Segít-
ségében felettébb bizakodtak a nyava-
lyatörõsök (epilepsziások), akik
bálintkeresztet, frászkeresztet viseltek
nyakukban a betegség ellen. A két szent
alakja eggyé olvadt az évszázadok so-
rán szerte Európában.

Az idõsek késõn keltek az ünnepen,
ágyban imádkoztak, a fiatalabbak gyón-
tak, áldoztak a templomban. Misét mon-
dattak a szent oltára elõtt elhunyt szeret-
teikért. Akit gyötört a kór, megfogadta,
hogy megböjtöli a püspök napját élete
végéig. Gyerek helyett édesanyja tett fo-
gadalmat. A kõmûvesek azért könyörög-
tek a szent oltalmáért, hogy ne szédülje-
nek le a magas állványról. A hívõ csalá-
dok többségében nem ettek délig, a jó-
szág is csak inni kapott. A jámbor lelkek
szenteltvizet öntöttek az állatok itatójá-
ba, nem fogták be lovaikat. Az asszo-
nyok közül sokan esküdtek rá, hogy Bá-
lintkor van a tyúkültetés ideje. Ha hava-
zott, ha nem „csíkot söpörtek” az udva-
ron és gabonát szórtak az ég madarai-
nak. Megfigyelték, hogy Bálint „hívja
vissza” a vadgalambokat, és fészekra-
káshoz kezdenek a verebek is. Néme-
lyek szerint a madarak ekkor tartják la-
kodalmukat.

A szerelmesek sokat fohászkodtak a
szenthez, kérték pártfogását. Az ókori
Rómába visszanyúló Bálint-Valentin ün-
nepen napjainkban is számtalan szerel-
mes szív megnyílik a kedves elõtt; a tit-
kos hódolók is bátran színt vallhatnak a
szeretet és a szerelem virágos napján.
Gyakorlatias dédanyáink nemcsak szív-
szerelmükre, az égi jelekre is figyeltek.
Nem örültek a szélnek, mert tartottak tõ-
le, hogy tyúkjaik keveset tojnak. Ha
esett az esõ, dédapáink gyenge termésre
számítottak.

A Zsuzsannákat február 19-én köszönt-
jük. A név héber eredetû, jelentése: lili-
om. A néphit szerint ezen a napon szólal-
nak meg elõször a mezei pacsirták, jelez-
ve a tavasz közeledtét.

Összeállította: 
Fekete Zsuzsanna



TTeljes értékû a Táreljes értékû a Tárnok-Pusztazámornok-Pusztazámor
autópálya-csomópontautópálya-csomópont

December 21-én átadták a forgalomnak az M7-es autó-
pálya Pusztazámor – Tárnok közötti csomópontjának a
Balaton irányába vivõ lehajtóját.

Az autópálya-csomópont elsõ üteme, a pusztazámori hulla-
déklerakó megközelítését biztosító félcsomópont 2000-ben
épült meg, miután  Pusztazámor lakossága igent mondott a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ megépítésére. Ezt kö-
vetõen épült ki a jobb pálya felhajtóága, majd most, kilenc év el-
teltével a bal pálya lehajtóága. A régóta várt lehajtó beruházási
értéke nettó 171, 8 millió forint. A munka a Colas Építõ Zrt. ki-
vitelezésében valósult meg.

Az ünnepélyes megnyitón ott voltak a közremûködõ cégek
(Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., Colas Építõ Zrt. Állami Au-
tópálya Kezelõ Zrt.) és az érintett önkormányzatok (Tárnok, Sós-
kút, Pusztazámor) képviselõi.  

Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere elmondta: kilenc éve
várnak erre a pillanatra, amely azon túl, hogy megkönnyíti az itt
élõk közlekedését, a térség gazdasági fejlõdése szempontjából is
roppant fontos. „Végleg rákerültünk a térképre” – fogalmazott a
polgármester.

Keller László, a térség országgyûlési képviselõje beszédében

áttekintette az elmúlt másfél évtized történetét, és köszönetet
mondott mindazoknak a szervezeteknek és személyeknek, akik
segítõ közremûködésükkel, munkájukkal hozzájárultak az autó-
pálya-csomópont kiépüléséhez. A képviselõ külön kiemelte
Pusztazámor lakosságának döntését, mellyel befogadta a hulla-
dékkezelõt; e lépés nélkül alighanem másképpen alakult volna a
térség közlekedése. Keller László aláhúzta: bár volumenét tekint-
ve a most átadott lehajtó nem túl jelentõs az ország más pontja-
in megvalósuló autópálya-beruházásokhoz képest, az itt élõk
számára mégis nagy jelentõséggel bír. A kiváló közlekedési
adottságok várhatóan felkeltik a befektetõk- beruházók érdeklõ-
dését, miként az korábban Budaörs esetében is történt. 
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