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Újra várja a látogatókat a Régészeti Park! 

Magyarország első őskori szabadtéri múze-
uma, a különleges őskori hangulatot idéző
park az idén is sok érdekes kalandot ígér a
látogatóknak. A szezonban gazdag progra-
mok, szolgáltatások várják a történelmet,
régészetet kedvelőket, egyénileg és csopor-
tosan egyaránt. A több ezer éves múltat
idéző parkban megismerhetik az őskorban
élt emberek környezetét, építkezését, min-
dennapjait, sőt maguk is átélhetik mindezt.
Elkészíthetik használati tárgyaikat, eszköze-
iket és ékszereiket is. 

A munkatársak korhű viseltbe öltözve
fogadják a látogatót, megidézve a kor han-
gulatát. Sőt bepillantást nyerhetnek abba is:
vajon hogyan telhetett akkoriban egy nap? 

A százhalmok, a városnak nevet adó vas-
kori halomsírok, melyek közül néhány már
messziről is észrevehető, az előkelők sír-
kamráit rejtik. Az egyik feltárt, 2700 éves
tölgyfából épített folyosós sírkamrát eredeti
helyén tekintheti meg a látogató, ahol többnyelvű ismeretter-
jesztő film segítségével megismerheti a régmúlt korszak temet-
kezési szertartását. 

Az érdeklődők kipróbálhatják az őskori mesterségeket, meg-
kóstolhatják a korabeli receptek alapján készített ételeket és az
őskori lepényt. Májustól minden hónap harmadik vasárnapján
egész napos családi napokat szerveznek, amelyek során az
őskor más-más területeit ismerhetik meg. Őskori kézműves fog-

lalkozások, kiállítások, játszóházak, ételkós-
tolók várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Időpontok: május 20. Kelta nap, június 

17. Növények napja, július 15. Régészet
napja, augusztus 19. Ókori játékok napja,
szeptember 16. Viselettörténet. A gyereke-
ket július 9-től 14-ig az első nyári táborban
az ArchaeoSuli, augusztus 6-tól 11-ig amá-
sodik nyári táborban az ArchaeOlimpia
várja. 

Az ünnepélyes szezonnyitó rendezvényre
április 20-án kerül sor, mely kapcsolódik a
Föld napjához is. A Régészeti Park szezony-
nyitóján és a „Matrica” Múzeumban ezen a
napon emlékeznek Poroszlai Ildikó egykori
múzeumalapítóra. A múzeumalapító „Mat-
rica” Múzeum homlokfalán elhelyezett
emléktáblájának koszorúzási ünnepségével
kezdődik a rendezvény. Október 20-án a
Múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódik
a szezonzáró rendezvény. 

A Régészeti Park október 31-ig várja a természetet kedvelő,
a történelem és a régészet iránt érdeklődő gyermekeket, felnőt-
teket. 

Dobos Ágnes 
Cím: Régészeti Park, Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u 1 

www.matricamuzeum.hu, www.facebook.com/matricamuzeum 
Információ: 06 30 9 966 045, agnesdobos@matricamuzeum.hu 
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A márciusi forradalomra emlékeztünk

(Írásunk a 4. oldalon)
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Zámori focisták egymás ellen 
A február 12-i Pusztazámori Teremkupa krónikája

Amint azt már megszokhattuk az elmúlt időszakban, az év ele-
jén rendre összegyűlnek a község és a környező települések lab-
darúgás-imádói a tornatermünkben. Idén azonban úgy döntöt-
tünk, hogy házi versenyt hirdetünk, csak pusztazámori lakosok-
ból verbuválódott csapatoknak volt lehetősége a rendezvényen
elindulni. Szeretnénk ezt a szokást a jövőben is megtartani,
ugyanis ezentúl elsősorban a falunapon megrendezendő Bíró
Csaba Emlékkupát igyekszünk a vendégcsapatok bevonásával
egyre nívósabbá, széles körűvé tenni. Tehát mostantól a téli
teremkupa nem más, mint egy helyieknek szóló verseny, ahol
viszonylag hamar kiderül, hogy ki az adott napon a legjobb for-
mát mutató alakulat Zámoron. 

Külön kiemelném, hogy a torna játékvezető nélkül, „bemon-
dásos alapon” működött. Jóleső érzés azt látni, hogy az ember-
ek ismerik egymást annyira, hogy az esetleges szabálytalanságok

jelzése és megítélése gördülékenyen történik. Mai, gyakran nem
kellően őszinte világunkban én mindenképpen elismerésem
fejezem ki ezért a tornán részt vett falubélieknek! 

Az előzetes tervek ellenére végül csak négy csapat tudott kellő
létszámmal kiállni ezen a vasárnapon. A reggel kilenctől kora
délutánig tartó villámtornán így, körmérkőzéses rendszerben
(mindenki játszott az összes csapattal, két alkalommal is), végül
a rutin győzedelmeskedett.  A gratuláció és az elismerés azon-
ban minden résztvevőt megillet!

A teremkupa végeredménye:
1. Csacsa és csapata (1 .kép)
2. Polgárőrség (2. kép)
3. Rakonczai Viktor és csapata (3. kép)
4. Takács Zoli és csapata (4. kép)

Oláh Gábor

CSACSA ÉS CSAPATA

POLGÁRŐRSÉG TAKÁCS ZOLI ÉS CSAPATA

RAKONCZAI VIKTOR ÉS CSAPATA
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Műfüves sportpálya:
Kispályás labdarúgó-torna – Bíró Csaba
Emlékkupa 

Gyerekprogramok:
Légvár, óriáscsúszda, épített mászófal,
élőcsocsó, szumó, fakörhinta, népi játék-
park, népi kézműves, kézműves foglalko-
zás csuhéból

Versenyek:
bor-, főző-, sakk-, asztalitenisz-verseny 

Színpadi műsorok: 
• Pusztazámori Tagiskola és Óvoda

tanulóinak fellépése
• Gólyalábas Parasztkomédia az Ópe-

renciás Bábszínház előadásában 
• Janicsák Veca fellépése
• Irigy Hónaljmirigy paródiaműsora

Egyéb program:
Falunapi kocogás, tűzijáték, utcabál a
Dolce Vita zenekarral, egész napos büfé,
töki pompos, Laci konyha és még sok más

A részletes programokról és időpontokról a község 
honlapjáról (www.pusztazamor.hu), plakátokról és szórólapokról értesülhetnek.

Zámori Falunap

Programajánló

Hősök napi megemlékezés

Pusztazámor Község Önkormányzata és a Pusztazámor Községért Közalapítvány tisz-
telettel meghív minden kedves pusztazámori lakost  a 2012. május 19-én, szombaton
10 órakor kezdődő, Hősök napja alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Helyszín: Hősök tere (az Egészségház mögötti tér)

Három falu két keréken

2012. május 26-án szombaton rendezik a már hagyományos Három falu két keréken
kerékpártúrát. Minden bringást szeretettel várnak a rendezők!

Gyermeknap 2012

2012. június 2-án szombaton a gyermeknap alkalmából idén is az iskola udvarán gyű-
lik majd össze a község apraja-nagyja. A szervezők egész délutánt kitöltő tartalmas és
izgalmas programokat kínálnak a szülőkkel együtt játszó gyermekeknek. A részletes
programokról a község honlapján és a hirdetőtáblákon értesülhetnek.

Pusztazámor Község Önkormányzata, valamint 
a Pusztazámor Községért Közalapítvány szeretettel meghívja községünk lakóit 

és az érdeklődőket a június 30-án tartandó hagyományos, immár 
13. alkalommal megrendezendő Falunap  programjaira!

Programelőzetes
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Pósa Lajos: Haza

Tudjátok-e, mi a haza?
Az a hajlék, hol születtünk,
Hol a dajka altatóan
Dúdolgatott dalt felettünk,
Hol az ákác lombja borul
Ablak alatt az ereszre,
S eresz alján csicsereg a
Villásfarkú vidor fecske.
–Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Az az udvar, hol tipegtünk
S gyönge kézzel a homokból
Arany várat építettünk.
Az a kis kert, hol virágot
Kötözgettünk bokrétába,
S bokrétásan szenderegtünk
Rózsabokor árnyékába.
–Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
az a templom, Isten háza,
Hol az ének szárnyain szállt
Lelkünk föl a mennyországba,
Ahol együtt imádkoztunk,
Szüle, gyermek, testvér, rokon,
Hallgattuk a pap beszédét
S hit ragyogott az arcokon.
– Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Erdő, mező, berek, liget,
A mormoló habok közül
Ránk mosolygó tündérsziget,
Kárpátoknak büszke bérce.
A Tisza és Duna tája,
Minden kicsi rögöcske.
Árpád vére hullott rája.
– Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Az a játszóhely a dombon,
Hol labdáztunk, kergetőztünk.
A haza az édes otthon.
Az a falu, az a város,
Hol vesszőn lovagoltunk,
Az a határ, hol kalappal
Tarkaszárnyú lepkét fogtunk.
– Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Kéklő hegyek koszorúja,
Hol a pásztor furulyáját
Édes-búsan fújja-fújja.
Hol a tölgyek mohos alján
Kék ibolyák illatoznak,
Gyöngyöket szór kristályvize
A zuhogó patakoknak.
– Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Délibábos arany róna,
Hol a szellő, messze síkon,
Sárga kalász ringatója,
Hol a népnek verítékét,
Issza be a föld göröngye,
Kenyeret ad, áldást terem
Munkájának hulló gyöngye.
– Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza?
Mindnyájunknak szent bölcsője,
Őseinknek pihentető,
Szép virágos temetője,
Mindnyájunknak édesanyja,
Híven ölel keblére…
Érte éljünk, ha kell, haljunk!
Áldás minden porszemére!
– Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

A márciusi forradalomra emlékeztünk

Március 15-e előestéjén ünnepeltük egyik
legszebb nemzeti ünnepünket, megemlé-
kezvén az 1848-as forradalom eseménye-
iről és az azt követő szabadságharcról. Az
ünnepséget Garainé Kiss Gabriella ünne-
pi beszéde nyitotta meg, felelevenítve az
egykori történelmi pillanatokat. A Him-
nusz elhangzása után a Pusztazámori
Tagiskola diákjai és a hozzájuk csatlako-
zó  felső tagozatosok mutatták be színvo-
nalas műsorukat. Kelemen Kolett ötödikes
tanuló Petőfi Sándor Magyar vagyok című
versével kápráztatta el az ünneplő közön-
séget. Csodálatos toborzó dalokat hallhat-
tunk Gróh Katinka előadásában, aki tánc-
ra hívta a kis elsős huszárokat és lányokat.
Hornyák Krisztián megható versmondása
zárta az ünnepi műsort. 

A Szózat eléneklé-
se után koszorúzás-
sal folytatódott az
emlékezés. A Puszta-
zámori önkormány-
zat nevében Pátro-
vics Benedek polgár-
mester és Orosz Béla
képviselő helyezte el
a megemlékezés
virágait az emlékmű-
nél. A civil szervezetek részéről Dobos
Ferenc és Győrfi Miklós, dr. Fekete Zsu-
zsanna és Turnhauser Tamás, valamint
Bajner Józsefné és Hornyák Mihály
helyeztek el koszorút. Az iskola peda-
gógusai és diákjai virágokat és kis nem-
zeti zászlókat tűztek az emlékműre.

Köszönjük a szép és tartalmas megem-
lékezést Garainé Kiss Gabriella tagisko-
la-vezetőnek és valamennyi szereplő-
nek!

Kiss Ágnes 
szervező

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl. 

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;

De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok. 

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek. 

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar

– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét. 

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet! 

(Pest, 1847. február.)

Petőfi Sándor: MAGYAR VAGYOK 
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A „Pusztazámor, Zámori-patak belterületi szakaszának rendezé-
se” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0015 azonosítószámú projekt
kivitelezésének műszaki átadás-átvétele az érintettek és az érin-
tett közműszolgáltatók előzetes tájékoztatását követően, azok
részvételével 2011. december 15-én megtörtént.

A projekt során átépítették a helytelenül kialakított keresztező
műtárgyakat és kialakították az optimális mederprofilt, így bizto-
sítva Pusztazámor Község belterületének védelmét a Zámori-
patakon időszakosan átvonuló árvízi hozamok károkozásától.

2012. május 8-án 16:00-kor kerül sor a projekt ünnepélyes
zárórendezvényére. A lebonyolítás forgatókönyve:

16:00 – 16:15 Vendégek fogadása.
16:15 – 16:20 Vendégek köszöntése (Pátrovics Benedek pol-

gármester).
16:20 – 16:35 Rövid séta a patak Jókai útig terjedő szaka-

száig és vissza.
16:35 – 16:45 Ünnepi beszédet mond Csenger-Zalán Zsolt

országgyűlési képviselő.
16:45 – 17:45 Tavaszi szerenád a patak partján (énekel:

Benedekffy Katalin és Bakos-Kiss Gábor,
kísér: Sándor Dezső és zenekara)

(Az egyes programok kezdési időpotjai változhatnak. A talál-
kozó helye: Petőfi utcai fahíd.)

Minden helyi lakost és érdeklődőt szeretettel várnak a rendez-
vényre!

Május 8.: ünnepélyes projektzáró rendezvény

Felhívás
A Pusztazámori Tagiskola tanulói a kör-
nyezetvédelmi hónap keretében papír-
gyűjtést szerveznek. 2012. május 2-a
(szerda) és május 10-e (csütörtök) között
az iskola előtti parkolóban felállított kon-
ténerben lehet a feleslegessé vált papírt
elhelyezni. 

Ne dobja a szemétbe, inkább támogas-
sa vele iskolánkat! A gyűjtésből befolyt
összeggel az év végi kirándulásokat szí-
nesítjük.

Segítségüket előre is köszönik a Pusz-
tazámori Tagiskola tanulói és pedagógu-
sai!

Új járat Pusztazámorra
Tisztelt Utasunk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2012. május 2-ától kezdődően a VOLÁNBUSZ Zrt. új,
gyorsabb eljutási lehetőséget biztosít Budapest, Kelenföldi pályaudvar – Sóskút – Pusz-
tazámor között. 

Új, 724 jelzésű expresszjárataink az M7 autópályán közlekedve, a jelenlegi menet-
időhöz képest mintegy 25 perccel rövidebb eljutást tesznek lehetővé Budapestre,
mindezt emelt színvonalú szolgáltatással, komfortos, klimatizált autóbuszokon.

Budapestre az Érden át váltott bérletekkel az új járatokon is utazhatnak, azonban az
autópályán közlekedő járatainkra vásárolt bérletek – azok rövidebb távolsága miatt –
Érden át nem használhatóak.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új szolgáltatásunk bevezetésével társaságunk kisebb
menetrend-módosítást hajt végre a 722, 723 Budapest – Érd – Sóskút – Pusztazámor
autóbuszvonalakon.

A változásokról részletes információt szórólapunkból, illetve a www.volanbusz.hu
honlapon találhat.

Reméljük, hogy új járataink fedélzetén Önt is üdvözölhetjük!
Kellemes utazást kívánunk!
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Önkormányzati rendeletek, határozatok
Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. február 6-i ülésének jegyzőkönyvéből

Az önkormányzat 1/2012. (II.10.) számú rendelete a 2012. évi költségvetéséről. (A
rendelet megtekinthető a község hivatalos honlapján.)

*
1/2012. (02. 06.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közfoglalkoztatási pályázat
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által meghirdetett hosszú időtar-
tamú közfoglalkoztatási kérelemhez szükséges 30%-os önrészt a 2012. évi költ-
ségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a
kérelem beadására.

*
2/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági beszá-
molója és könyvvizsgálói jelentése

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámor Községért Közalapítvány 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelen-
téséről szóló tájékoztatót és könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

*
Pusztazámor község Önkormányzatának 2/2012. (II.10.) számú rendelete a szoci-
ális igazgatás és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
3/2011. (II.21.) számú rendelet módosításáról. (A rendelet megtekinthető a község
hivatalos honlapján.)

*
Az önkormányzat 3/2012. (II.10.) számú rendelete a Gyermek és felnőtt étkez-

tetésről szóló 12/2004. (XI.25.)  számú rendeletének módosításáról. (A rendelet
megtekinthető a község hivatalos honlapján.)

*
Pusztazámor Község Önkormányzatának 4/2012. (II.10.) számú rendelete az Érd és
Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén szolgáltatott ivó-
víz és csatornahasználat díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatorna-
szolgáltatás használati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.) számú rendeletének módo-
sításáról. (A rendelet megtekinthető a község hivatalos honlapján.)

*
3/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012. kiemelt célok
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására benyújtott elő-
terjesztést a leírtak szerint elfogadja.

*
4/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi I. féléves munkatervének elfogadása 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

önkormányzat 2012. évi I. féléves munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
*

5/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Buda-

örs Kistérség Többcélú Társulása által készített szociális koncepciót az előterjesz-
tés szerint elfogadja.

*
6/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belső ellenőrzési terv elfogadása
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Buda-

örs Kistérség Többcélú Társulása által készített Belső Ellenőrzési Tervet az előter-
jesztés szerint elfogadja.

*
7/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ivánczki Jánosné (Szente Mária) tulajdonában lévő 244 hrsz-ú ingatlan
önkormányzat részére felajánlása megvásárlásra

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ivánczki Jánosné tulajdonában lévő, megvételre ajánlott Pusztazámor, 244 hrsz-ú
belterületi ingatlant nem kívánja megvásárolni.

*
8/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközis karate-tábor
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szü-

lők, valamint Schvarcz Péter karate edző által szervezett Napközis karate-tábor
helyszínéül az Általános Iskola tornatermét, 2012. június 18. - 2012. június 21.
közötti időszakban díjmentesen rendelkezésre bocsátja. 

*
9/2012. (02.06) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művész Hotel kft. fa. felszámolói díjáról nyilatkozat elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művész Hotel kft. fa. felszámolásával kapcsolatosan előterjesztett nyilatkozatban a
CONT(Ó)-ROLL kft. részére valamint a REORG részére kifizetendő felszámolói
díjat elfogadja. A nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

*
10/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (székhelye, 2038 Sóskút, Rózsa u. 40.)
100.000 forinttal támogatja, melyet a 2012. évi költségvetésben biztosít az állam-
háztartáson kívüli szervezetek támogatása címen. Felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

*
11/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pusztazámori Katolikus Egyházközség támogatása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Sóskúti és Pusztazámori katolikus egyházközösséget 240.000 forinttal támogatja,
melyet a 2012. évi költségvetésben biztosít, az államháztartáson kívüli szervezetek
támogatása címen. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásá-
ra.

*
12/2012. (02.06.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zámori Kör Közhasznú Egyesület támogatása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Zámori Kör Közhasznú Egyesület (székhelye, 2039 Pusztazámor, Kmoskó u. 2.)
150.000 forinttal támogatja, melyet a 2012. évi költségvetésben biztosít, az állam-
háztartáson kívüli szervezetek támogatása címen.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 27-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi

üléséről 

13/2012. (02.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Garainé Kiss Gabriella tagiskola-vezető tanulmányainak támogatása 
Pusztazámor Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a Pusztazámori Tagiskola

vezető vezetőképző iskolájának II. félévesi tandíjának 80%-át a 2012. évi költség-
vetése általános tartaléka terhére finanszírozza.

*
14/2012. (02.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésé-
nek elfogadása

Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete
jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Sóskúti Andreetti Károly Általános
és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetését.

*
Pusztazámor Község Önkormányzatának 5/2012. (III. 02.) számú rendelete az Érd
és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által Pusztazámor területén az illegális
víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló 11/2010. (XII.16.) számú ren-
deletének módosításáról (A rendelet megtekinthető a község hivatalos honlapján.)

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester
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Lapunk előző számában
írtunk a Zámori Kör gondo-
zásában megjelent Puszta-
zámor krónikája című

helyismereti kézikönyv megjelenéséről. A
nyolcvan oldalas, levéltári és helyi forrá-
sok alapján összeállított, igényes kiállítá-
sú, színes és fekete-fehér fotókkal illuszt-
rált kiadvány szerkesztője dr. Fekete Zsu-
zsanna, szaklektora Száray Miklós volt. 
A könyv részletesen bemutatja Pusztazá-

mor történelmi személyiségeit, majd a falu
lakosságának életmódját elemzi a kezde-
tektől napjainkig. Külön fejezetet szentel a
kiadvány a község kulturális életének és az
itt található turisztikai nevezetességeknek.
A kötet záró részében hasznos informáci-
ókhoz jut az olvasó a falu és környéke lát-
nivalóiról, a hasznos tudnivalókról.

Az alábbiakban összeállítást közlünk a
kötet kapcsán a könyv szerkesztőjéhez és a
Zámori Körhöz érkezett visszajelzésekből.

A Krónika visszhangja

Tisztelt Asszonyom! Köszönöm, hogy szí-
ves volt megküldeni számomra a „Puszta-
zámor krónikája” c. helytörténeti kéziköny-
vet, amely mind gazdag tartalmát, mind
igényes megformálását tekintve az általam
ismert hasonló hazai kiadványok között a
legmagasabb színvonalat képviseli. Szívből
gratulálok szerkesztői munkájához és a
Zámori Körnek ahhoz a tevékenységéhez,
amellyel a helytörténet feltárásában az álta-
lam is nagyra becsült és szeretett Békésiné
Teri néni munkálkodását folytatják. A múlt
megbecsülésének ritka szép tanújeleként
nagy örömmel láttam halottak napi látoga-
tásomkor a Móri-Kőnig kripta környékének
rendezését és a gondosan restaurált régi sír-
kövekből kialakított történeti sírkertet.

Számomra is újdonsággal szolgált az a
meglepően gazdag forrásanyag és doku-
mentáció, amelyet a könyvben Pusztazá-
mor régmúltjáról közzétettek. Úgy gondo-
lom, a kissé mostohán kezelt XIX. század
az, amely még sok kutatnivalót tartogat
egy későbbi, talán egy újabb jeles évfordu-
ló alkalmából megjelentetendő, kibővített
kézikönyv számára.

Ebből a szempontból talán érdeklődésük-
re tarthat számot, hogy családom birtoká-
ban van dédapám nemesi kiváltságlevele,
amelyet az uralkodó 1897-ben Kőnig
Károly „pusztazámori földbirtokosnak”
adományozott, egyszersmind feljogosítva őt
és leszármazottait a Móri-Kőnig név viselé-
sére. Ez az oklevél valójában nyolc, rendkí-
vül díszes kiállítású szöveglapot magában
foglaló, kívül kövekkel ékesített, és címerrel,
valamint függőpecséttel ellátott bőrkötésű
könyv, amelynek lefényképezett lapjait – ha
kívánják – e-mailben szívesen megküldöm.
Ugyancsak birtokomban van dédapám
fényképe abban a díszmagyar öltözetben,
amelyet akkor viselt, amikor a vármegye (és
persze Pusztazámor) képviseletében a mil-
lenniumi ünnepségen megjelent.

Végezetül kegyelemteljes húsvéti ünne-
peket, további helytörténeti kutatásaihoz
és lokálpatrióta tevékenységükhöz pedig
sok sikert kívánok ismeretlenül is kedves
Mindannyiuknak.

Szíves üdvözlettel: Probáld Ferenc (DSc), 
professor emeritus (Budapest)

A múlt megbecsülésének ritka szép tanújele

Mint Édesanyám révén Pusztazámorról
elszármazott ember, nagy érdeklődéssel
vettem kézbe a Pusztazámor krónikája
című könyvet, mely „Helyismereti kézi-
könyv” alcímmel jelent meg (az alcím emlí-
tésének szükségességéről majd később).

Érdeklődésem a könyv olvasása folyamán
egyre csak fokozódott, hiszen olyan törté-
nelmi tényeket tudtam meg, amiket nem-
csak én, a már nem Pusztazámoron szüle-
tett, hanem az ott élők többsége sem ismer,
ismerhetett ez idáig. Hiszen ha tudták
volna, nem lenne szükség erre a könyvre.
Hogyan is tudták volna, hiszen a földből
véletlenül előkerülő furcsa fém- vagy cse-
répdarab a megtaláló számára legfeljebb
emléke aznapi tevékenységének. A leletek
igazi jelentőségét a tudományos kutatás

adja meg. E könyv legfőbb érdemének a
Pusztazámorral kapcsolatos eddigi tudomá-
nyos kutatások összegyűjtését tartom, vala-
mint ezeknek kiegészítéseként a szerző-
szerkesztő további önálló kutatási eredmé-
nyeit. Ez igen nagy munka lehetett, tekintve
a falu kb. 1500 éves folyamatos történelmét
(eltekintve a bronzkortól a római korig tartó
szakasztól).

Különösen érdekes volt számomra a két
világháború közötti időszakról szóló rész,
hiszen az akkori eseményekről, az azokat
meghatározó politikusokról és egyházi
személyekről máig is igen hézagos a
tudásunk, mivel ezt a korszakot sokáig
nem lehetett kutatni, illetve objektíven
bemutatni. Pedig Pusztazámornak abban
a korban is jelentős szerep jutott.

Nem szeretnék további részleteket kie-
melni, bár mindegyik fejezet, illetve
témakör megérdemelné a méltatást,
helyette ajánlom minden pusztazámori-
nak, hogy olvassa el, terjessze hírét  falun
kívül is (hiszen büszkék lehetünk rá), fel-
használhatjuk az idegenforgalom-ven-
déglátás területén is , és talán a legfonto-
sabb, hogy az oktatásban és helyi rendez-
vények alakalmával valóban kézikönyv-
ként használható.

Tisztelet és megbecsülés illeti mindazo-
kat, akiknek köszönhető e kisméretű, de
tartalmilag és kivitelezésében is kiváló
könyv létrejötte (nevük megtalálható a
könyv első oldalán).

Belényi Gyula

„Ajánlom minden pusztazámorinak, olvassa el!”

Gyönyörű alkotás,
tárgyilagos munka!

Nagyon-nagyon megörültem küldemé-
nyének. „Pusztazámor krónikája” – ez egy
gyönyörű alkotás, kitűnően írva, szerkeszt-
ve, illusztrálva, kivitelezve. Őszintén gra-
tulálok! Tárgyilagos munka.

Jól esik látni több helyen a Barczákról
való megemlékezést. Meghatódva láttam,
hogy a Barcza sír milyen szépen rendbe
van hozva, és külön hálásak vagyunk
annak a derék jó Pádár Vilma hölgynek,
hogy a sírok felújításán/ra munkálkodott
és áldozott.

Drága jó Teri néni emlékét is őrizzük.
Persze hogy emlékszünk a 2002-es talál-
kozóra és találkozásunkra, beszélgetése-
inkre – meg a kedves szak-rokon férjére
is. Reméljük, mindnyájan jól vannak.

Még egyszer nagyon köszönöm kedves
levelét, a nagyszerű könyvet, és további
jó munkát kívánunk Pusztazámor fejlesz-
téséhez.

Sok szeretettel 
Barcza Sándor 

(USA)

Pöspöki gratuláció

Köszönettel vettem a Pusztazámor króni-
kája – helyismereti kézikönyv című kiad-
ványt, melyben részletesen, fotókkal
illusztrálva, igényes, szép formában dol-
gozzák fel Pusztazámor helytörténeti
kutatásainak eredményeit.

A könyvben résztvevők és az Ön mun-
kájára és szolgálatára Isten bőséges áldását
kérem, a Zámori Kör Egyesület további
tevékenységéhez sok kegyelmet kívánok.

Tiszteletteljes köszöntéssel:
Spányi Antal székesfehérvári püspök
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2012 februárja óta töltöm be a Pusztazá-
mor Községért Közalapítvány kuratóriu-
mi elnöki tisztét. Ezzel a pár sorral első-
sorban mindazoknak szeretnék bemutat-
kozni, akik még nem ismernek. Nagyon
remélem, hogy közülük sokakkal lesz
lehetőségem személyes kapcsolatot is
kialakítani. 

Budapesten születtem, ahol az általános
iskolát és a gimnáziumot is végeztem. A
diplomámat a gödöllői Szent István Egye-
temen szereztem humánerőforrás-mened-
zser szakon. Az iskoláim befejezése óta a
férjem vállalkozásában segítek, és az
adminisztratív feladatokat koordinálom.

Szabadidőm egy részében a kutyáink-
kal foglalkozom, hiszen párommal már

15 éve tenyésztjük őket. Kis falunkat is a
hobbink révén ismertük meg. Szerettünk
volna megnézni egy tenyészetet, amiről
kiderült, hogy egy Érd melletti településen
található, „valami Pusztazámoron”. Éle -
temben nem hallottam ezt a nevet, a tér-
képen kellett kibogarászni, hogy hol is
van. Így jöttünk el először erre a telepü-
lésre, ami a zajos, nyüzsgős főváros után
azonnal megfogott minket. Miután akkor
én már várandós voltam a lányommal, és
tudtuk, hogy nem Budapesten szeretnénk
tovább élni, adott volt a kérdés: találunk-e
itt olyan eladó házat, amely megfelelő
lenne számunkra. 

Egy jogi probléma miatt kicsit elcsú-
szott az adásvétel, de a végeredmény az
lett, hogy 2002 augusztusában egy hétfői
reggelen én a gyermekemet hoztam világ-
ra a kórházban, a család meg közben köl-
tözött az új házba. Így a kislányommal
már Zámorra jöttünk haza.   

Azóta eltelt jó pár év, és úgy érzem,
hogy sikerült beilleszkednünk. Rokoni
szálakra is „szert tettünk”, hiszen
lányom keresztapja már egy zámori fia-
talember lett, majd 2 évvel ezelőtt a fér-
jem fia szintén egy zámori lányt vett
feleségül.

A 2006-os választások előtt jegyző
asszony (aki diplomamunkám megírásá-
ban külső konzulensként segített) meg-
kérdezte, hogy részt vállalnék-e a szava-
zatszámláló bizottság munkájában; a fel-
kérésre igent mondtam. Innentől kezdve
minden szavazásnál a bizottság tagja vol-
tam, a legutolsó választáskor pedig elnö-
ke. 

Tavaly év végén – számomra meglepe-
tésként – jött a megtisztelő felkérés, hogy
a Pusztazámor Községért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, Kralovánszky
Kristóf lemondását követően elvállalnám-e
az alapítvány kuratóriumi elnöki posztját.
Örömmel elfogadtam a felkérést; a testü-
let a jelöltek közül engem választott.
Ezúton is szeretném megköszönni polgár-
mester úrnak, illetve a képviselő-testület-
nek, hogy bizalmat szavazott nekem.

A közalapítványt 52 millió Ft-os
vagyonnal vettem át. Elkészítettük éves
költségvetésünket, amely alapján a köz-
üzemi számlák, helyi rendezvények, illet-
ve a meglévő szerződések (parkkarbantar-
tás, takarítás, térfigyelő rendszer üzemel-
tetése stb.) éves költsége közel 24 millió
Ft. Sajnos azokra a támogatásokra, ame-
lyek még a tavalyi évben is rendelkezésre
álltak, valószínűleg többet nem számítha-
tunk, így az alapítvány sorsa a következő
években eléggé kétséges. 

Nyilvánvalóan az a képviselő-testület
későbbi döntésének függvénye, hogy az
önkormányzat továbbra is támogatni
kívánja-e a közalapítványt, avagy meg-
szünteti. 

Úgy gondolom, a közalapítvány kura-
tóriumának tagjaival együtt azon leszünk,
hogy a legjobb tudásunk szerint, kellő
gondossággal és eredményességgel irá-
nyítsuk a ránk bízott szervezetet. Önök
pedig, amennyire lehetőségeik megenge-
dik, kérem, segítsenek minket (és a tele-
pülés vezetőit) feladataink végzésében! 

Garainé Ordas Dóra

Bemutatkozó

Április 11-én, a nemzeti rákellenes nap
alkalmából prevenciós napot rendeztek
Érden a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pontban. A 10 órakor kezdődött program-
ban először dr. Karácsony István onkoló-
gus főorvos személyes onkológiai taná-
csadását hallgatták meg a résztvevők,
majd bemutatták a főorvos Pozitív egész-

ségnevelés és a 100 kérdés az onkológus-
hoz című könyveit.

Ezt követően a  tüdőrák megelőzéséről, a
dohányzás káros hatásairól, a bőrdagana-
tok  kialakulásának megelőzéséről valamint
festékes anyajegyek szűréséről, az emlőrák-
ról, a női daganatos betegségek korai felis-
meréséről hangzottak el előadások.

Megismerhették a résztvevők Budapest
Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi
Kistérségi Népegészségügyi Intézetének
felvilágosító programját, valamint meg-
tekinthették Budapest Főváros Kormány-
hivatala Népegészségügyi Szakigazgatá-
si Szervének kiállítását a rákbetegségek-
ről.

A rák ellen, az emberért, a holnapért! 

Hírek, információk községünkről 

www.pusztazamor.com
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2010 augusztusa óta foglalkoztatási,
képzési és lakhatási támogatással vál-
toztatják meg a Pest megyei hajléktala-
nok mindennapjait a Magyar Vöröske-
reszt Pest Megyei Szervezetének mun-
katársai és hajléktalanokkal foglalkozó
intézményei. A projekt újabb sikeres
elemet valósított meg: négy munkatár-
suk és öt kliensük igazi munkahelyi
elsősegélynyújtóvá válhatott.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete komplex, az Európai Unió
által támogatott projektje keretei között

20 órás munkahelyi elsősegélynyújtó
képzést biztosított célcsoportja és szak-
emberei számára azzal a céllal, hogy 
a kliensek társadalmi integrációja még
teljesebb és végleges legyen. A célcso-
portból eddig 12-en helyezkedtek el, 
a jelenlegi képzéssel további öt fő haj-
léktalannak az elhelyezkedési esélyeit
szeretnék tovább növelni. A kliensek
mellett a tanulópadban helyet foglaló
munkatársak pedig igazi „motivá -
torai” voltak az akkreditált tanfolyam-
nak.

Kevesen tudják, hogy a szakszerű első-
segélynyújtók száma hazánkban a lakos-
ságnak mindössze 0,3%-a. Az 50 fős lét-
szám felett foglalkoztató munkahelyek-
nek pedig legalább egy képzett elsőse-
gélynyújtóval kellene rendelkezniük az
elsősegélynyújtás biztosítására. 

A Pest megyei vöröskeresztesek bíznak
abban, hogy a képzés teljesítése és a
kiváló vizsgaeredmények – valamennyi
résztvevő sikeresen teljesítette a vizsga-
feladatokat – újabb lépést jelentenek az
elhelyezkedés rögös útján. 

Elsősegélynyújtó tanfolyam

Az elmúlt két hónapban számos díjat nyertek diákjaink külön-
böző versenyeken, méltán lehetünk büszkék rájuk.

Teljesítményük elismerést érdemel, gratulálunk nekik és felké-
szítő tanáraiknak!

Álljon itt most azok neve, akik öregbítették iskolánk hírnevét.

• Az érdi Zrínyi matematikaversenyen a negyedik évfolyamból:
Károlyi Bendegúz  VIII. 
Juhász Kájusz IX.
Szakács Bence X. helyezést ért el.
Harmadik évfolyamon Kalmár Kristóf a XIII. helyezést szerez-

te meg.

• Andreetti természettudományi csapatversenyen III. helyezést
értünk el.
A csapat tagjai: Hortobágyi Norbert, Deme Dániel, Petky

Benedek, Mo gyo rosi Normen, Győrfi Enikő és Lázár Emília
tanító.

• Teleki nyelvtanverseny díjazottai: harmadik osztályból:
Kalmár Kristóf III. helyezett.
Negyedik osztályból: Keresztes Hanna I. helyezést,
Horniák Júlia III. helyezést ért el.

• Az Angol projekt verseny különdíjasa: 
Lázár Lea harmadik osztályos tanuló.

• Pusztazámori komplex tanulmányi verseny legjobbjai:
Első osztály: Szakács Máté III. helyezés

Csuta Dorottya: IV. helyezett
Lázár Zsolt VI. helyezett
Kovács Milán VIII. helyezett

Második osztály: Deme Dániel II. helyezett
Szász Károly III. helyezett
Gyurkóca Freia V. helyezett
Lázár Gréta VI. helyezett
Hujra Rihárd  VIII. helyezett

Harmadik osztály: Kalmár Kristóf I. helyezett
Stankovics Dóra II. helyezett

Juhász Lotti IV. helyezett
Csuta Boglárka VI. helyezett lett.

Negyedik osztály: Keresztes Hanna I. helyezett
Horniák Júlia II. helyezett
Szakács Bence III. helyezett
Kovács Barbara a VIII. helyezést szerezte
meg.

• Érdi Vízművek rajzpályázatának döntőjébe került Juhász
Kájusz negyedik évfolyamos tanulónk alkotása, mely a
Magyar Víziközmű Szövetség I LOVE CSAPVÍZ országos rajz-
pályázatán alsós kategóriában III. helyezést ért el.

• Andreetti távirányítós autóversenyfutam első helyezettje:
Ágoston Patrik harmadik osztályos tanuló.
A versenyen kiválóan teljesített még Tarnay Teo, Szabó Eliza-

beth Katalin, Kenesei Krisztián.

Az eredményekhez GRATULÁLUNK!  Az előttünk álló verse-
nyekre pedig eredményes felkészülést, a versenyhez pedig sok
sikert kívánunk.

Lázár Emília

Iskolai hírmondó
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Kenuval Amerikába
Hatvanegy nap az óceánon

Soha nem látott világrekord-kísérletbe
kezdett a pusztazámori illetőségű
Rakonczay Gábor (szülei, testvérei ma is
községünkben élnek). A sportember, az
első magyar Atlanti-óceánt átevező páros
férfi tagja három, rövidebb távokat teljesí-
tő óceánátkeléssel a háta mögött 80 nap
alatt tervezte megtenni a 6400 kilométe-
res távot Portugáliától Közép-Amerikáig.
Nem óceánjáróval, de nem is motorcsó-
nakkal, hanem egy 200 kilós kenuval.

Gábor sikeresen teljesítette vállalását. A
tervezettnél jóval gyorsabban, 61 nap
alatt tette meg a távot úgy, hogy több mint
egy hónapig nem volt kapcsolata a külvi-
lággal, családjával. A kenus rekordját a
Guinness az Óceánátevező Szövetség
(Ocean Rowing Society, ORS) dokumen-
tumai alapján fogja elbírálni a következő
hetekben.

Gratulálunk a kiemelkedő sportteljesít-
ményhez! 

Vitézzel az óceánon

Rakonczay Gábor az indulás előtt tartott
sajtótájékoztatón elmondta: ez az első
olyan kenuexpedíció, amikor valaki
átevez az Atlanti-óceánon. Ezúttal ugyan
nem a Tűzhangya a célt szentesítő esz-
köz; a 2007-ben a nagy kékséget átutazó
Rakonczay Viktória és Gábor ezzel a
hajóval szelte a habokat. A Vitéz névre

keresztelt, Fa Nándor által összerakott
kenu más kaliber: jóval kisebb, mindösz-
sze két mázsát nyom, kabinja azonban
légmentesen zárható, mely a csendesebb
trópusi klíma ellenére sem utolsó szem-
pont.

A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a
szponzorációs háttér jelentős részét a BNI
cég vállalkozásai, cégei állják majd, emel-
lett a WWF is támogatja a környezet-
szennyezés visszaszorítását és az erőforrá-
sok fenntarthatóságát is zászlajára tűző
túrát. A szükséges energiát egy 50 wattos
napelem biztosítja, a navigációt pedig
több GPS-szel oldja meg a harmincas éve-
iben járó Rakonczay. A világrekord felállí-
tásához egészen szoros napirendre van
szükség. A bátor „tengerész” elmondta:
14-16 órányi kenuzás mellett mindössze
4-6 óra pihenést engedélyez magának. 

Gábor így beszélt a felkészülésről: –
Alapvetően rengeteget sportoltunk felesé-
gemmel és barátainkkal. Sokat futottunk,
de nem maradtak el a hosszabb, 80-100
kilométeres gyaloglások sem a teljesít-
ménytúrák alkalmával. A jelenlegi vállal-
kozásra egy olyan hölgy készített fel, aki
már átszelte az Indiai-óceánt, szóval tisz-
tában van vele, milyen edzésmunka szük-
séges a megfelelő kondícióhoz. Nem
maradt el persze a nyílt vízi helyzetek
imitálása sem: speciális vizes kesztyűben,
súlyzókat emelgetve próbáltam ki, milyen
érzés lesz órákon keresztül evezni az óce-
ánon.

Az idulásról

Rakonczay Gábor a portugáliai Lagos-
ból rekord idő alatt, kevesebb mint húsz
nap alatt ért el Las Palmasig, majd janu-
ár 25-én hajnali 5 óra 21perckor elol-
dotta Vitéz nevű kenuját a Pasito Blanco
kikötőben és megkezdte óceán átkenu-
zását.  A tervek szerint a Kanári-szige-
tekről 80 nap alatt vezetett volna az út
Antiguára. Az 5200 kilométeres távot a
sportoló végül rekord idő alatt, 61 nap
alatt teljesítette. A sportoló párja,
Rakonczay Viktória így emlékezett az
indulásra:

– Amekkora grandiózus vállalkozásba
kezdett, olyan csöndesen és észrevétle-
nül hagyta el hajnalban, még sötétben a
kikötőt, ahol ilyenkor egy lélek sem jár, a
szél is áll, minden tökéletesen csendes
és mozdulatlan. Az indulásra a lokális
adottságok miatt a hajnal a legkedve-
zőbb, mert akkor tökéletesen nyugodt a
víz, szélcsendben könnyedén ki lehet
evezni a kikötőből és eltávolodni a szi-
gettől annyira, hogy mire megérkezik a
szél, a hajóval már biztonságos távolság-
ban lehet lenni a parttól. Gábor beszá-
molt arról, nagyon jó kedvvel indult neki
a kalandnak, aztán egy-két órával
később, erős magány tört rá, amivel
nagyon nehezen küzd meg – de úrrá lesz
rajta!

Mint a tények bizonyítják, sikerült úrrá
lenni a nehézségeken. Gratulálunk!
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Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztazámor községben
2012. évben a lomtalanítás időpontja:

2012. május 25. (péntek)

A szállítás reggel 7:00 órakor veszi kezdetét.
Kérjük, hogy veszélyes hulladékot (akkumulátor, elem), építé-

si hulladékot (sitt), valamint olyan szemetet, amely a normál

szemétszállítás során a tartályokba helyezve elszállítható, ne
tegyenek ki a lomtalanítási akció ideje alatt.

Kérjük továbbá, hogy olyan helyre legyenek a lomok kikészít-
ve, amely a szállítást végző járművekkel jól megközelíthető.

Pusztazámor, 2012. április 13.

Pátrovics Benedek
polgármester

A Pusztazámorra látogató vendég,
turista párját ritkítóan szép, ápolt
parkokkal, virágos közterületekkel
találkozik a községben. A helyieknek
talán fel sem tűnik, ám a külső szem-
lélő azonnal érzékeli az átlagot
magasan meghaladó rendezettséget.
A közterületek gazdája immár évek
óta a Minden-S 2003 Bt. A kilenc
alkalmazottat foglalkoztató cég
vezetőjével, Benkő Jenőnével beszél-
gettünk.

– Kedves Viktória, kérem, mutassa be
röviden társaságukat.

– Egyéni vállalkozásként kezdtük
működésünket 1998-ban, majd 2003-
ban betéti társasággá alakultunk. Tevé-
kenységünk három fő területre irányul,
a takarításra, az építőipari és a kerté-
szeti-parkgondozói munkákra. Számos
egészségügyi intézmény mellett mi
takarítjuk a pusztazámori egészségház
helyiségeit is.

– Hogyan került, kerültek Pusztazá-
morra?

– 1973-ban költöztem Sóskútra, azzal
egy időben jártam először itt. Bizony,
akkor nem gondoltam, hogy ez a pici falu
így kinövi magát, megszépül. Zámor egy-
szerűen szép. Szerintem Pest megyében
nincs még egy ilyen település, melynek
ennyi rendezett parkja, parkosított terüle-
te lenne.

– Mióta ápolják községünk zöldterü-
leteit?

– Pusztazámor Szabadidőparkját, a
Kereszt és a Harangláb környékét 2006
óta gondozzuk – sok szeretettel és odaa-
dással. Munkatársaim nevében is mond-
hatom: feladataink végeztével minden

nap jóleső érzéssel tekintünk az általunk
elvégzett munkára, és örömmel készü-
lünk a következő napi teendőkre. Soha
nem az órát nézzük, csak azt, hogy mara-
déktalanul elvégezzük a teendőinket. Így
vannak ezzel a kollégáim, Tóth Józsefné
és Benkőné Szűcs Zsuzsanna is. Ezúton is
szeretnék nekik köszönetet mondani lel-
kiismeretes, becsületes munkájukért.

– Milyen tapasztalatokat szerzett napi
munkája során?

– A nyári időszakban sok időt töltök a
munkaterületen, sokszor hétvégén is kint
vagyok. Sok látogatóval találkozom, akik
betérnek sétálni, a biciklisek pihenni, és
csodálják a szép látványt. Az emberek
döntően vigyáznak mindenre, persze
azért akadnak negatív példák is.

– Például?
– Sajnos előfordult, hogy a pingpong -

asztalt, a játszótér kerítését sikerült meg-
rongálni, vagy hogy az egyik pad ülőkéje

alatt tüzet gyújtottak, a háttámláját pedig
letörték. Volt, hogy a nagyobb gyerekek a
pincetetőn fogócskáztak, nem gondolva
az oda ültetett növényekre. Rendszeresen
találunk elszórt cigarettacsikkeket is a
zöldterületeken.

– Véleménye szerint hogyan lehetne
elejét venni az említett jelenségeknek?

– Szeretném tisztelettel megkérni a szü-
lőket, kérdezzék meg gyermekeiket: mit
csináltak, mit játszottak. És itt nem csak a
6–10 évesekre gondolok. Vannak olyan
kiskamaszok és majdnem felnőttek, akik-
nél időnként elszabadul a pokol. Kérem,
segítsenek megőrizni azt, ami szép. A park,
a parkosított közterület a falu közösségét
szolgálja. Tekintse mindenki sajátjának, és
vigyázzunk rá, vigyázzunk arra, ami már
megvan. Tanítsuk erre a gyerekeinket is;
néha egy figyelmeztető szó jót tehet.

Kiss Zoltán

Aki a virágot szereti…
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Pest megye: 151 ezer fővel nőtt a lakosság 

A tavalyi népszámlálás előzetes ada-
tai szerint tavaly októberben 2,1 szá-
zalékkal kevesebben éltek Magyaror-
szágon, mint az azt megelőző, 2001.
február 1-jei összeírás idején –
közölte a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) népszámlálásért felelős
elnökhelyettese sajtótájékoztatón,
Budapesten. 

Németh Zsolt elmondta: az előzetes ada-
tok szerint Magyarországon 9 981 865-en
éltek. Kitért arra, hogy a természetes
fogyás (a születések és a halálozások
különbözete) mértéke növekvő: az 1990-
es évtizedben évente átlagosan 33 ezer,
2000 után pedig 35 ezer volt. Az EU-tag-
államok közül Magyarországon tart a leg-
régebb óta, 1981-től a monoton népes-
ségcsökkenés – tette hozzá.

A KSH népszámlálásért felelős elnökhe-
lyettese szólt arról, hogy Magyarországon
folytatódott a népességkoncentráció, a
fővárosból és Pest megyéből álló Közép-
magyarországi Régióban a népesség
„figyelemre méltó módon emelkedett”,
ezen kívül kizárólag Győr-Moson-Sopron
megyében nőtt a lakosság száma, míg a
csökkenés Békés megyében a legna-
gyobb, 9 százalékos.

A 2001. évi népszámlálás óta eltelt idő-
szakban az ország csaknem valamennyi
megyéjében csökkent a lakónépesség.
Kivételt képez Pest megye, ahol a lakosság
nagymértékben, közel 13 százalékkal nőtt.

Pest megyében 1 223 000 ember él,
151 ezer fővel több, mint 10 évvel
ezelőtt. Ebből 801 ezren élnek városok-
ban, 422 ezren községekben. Az adatok
azt mutatják, hogy az ország lakosságá-
nak 12,3 százaléka a megyénkben él.

Az elmúlt tíz évben tovább erősödött
az a folyamat, hogy az ország lakóné-
pessége Közép-Magyarországra kon-
centrálódik: míg 2001-ben 28,1, addig
2011-ben a lakosság 29,6 százaléka élt
Budapesten és Pest megyében. A növe-
kedésben Pest megye gyarapodása ját-
szott döntő szerepet, a főváros lakóné-
pessége – bár csekély mértékben –
tovább csökkent. A többi régió és megye
lakosságának országon belüli aránya
nem, vagy alig változott. A vándorlási
folyamatok legnagyobb nyertese az
elmúlt évtizedben Pest megye volt, ahol
a bevándorlási többlet eredményeként
mintegy 150 ezer fővel gyarapodott a
népesség. Pest megyében jelentős mér-
tékben, 84 fővel nagyobb a népsűrűség
az országos átlagnál.

Forrás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu

Életbe léptek a gyógyszerfelírást 
szigorító szabályok

Életbe lépett a háromhavi gyógyszerfel-
írásra vonatkozó szabályozás szigorítása,
ezentúl csak úgy írhat fel egyszerre több-
havi gyógyszeradagot az orvos, ha a
vényeken külön feltünteti, hogy a máso-
dik, illetve harmadik hónapra való gyógy-
szeradag mikortól váltható ki.

Március elsején hatályba lépett az a vál-
tozás, amelynek értelmében az orvosnak
az azonos időpontban felírt vényeken
külön-külön fel kell tüntetnie, hogy a
második és harmadik hónapra felírt gyógy-
szeradag mikortól váltható ki. Ezeket az
időpontokat úgy kell megadni, hogy a
beteg minden adaghoz időben tudjon hoz-
zájutni. Ezért az így felírt vények az orvos
által megjelölt időpontot megelőző 7.
naptól már kiválthatók lesznek a
gyógyszertárban.

A módosítás nyomán, ha a
beteg terápiáján változtatnának,
elkerülhető lesz, hogy „a kivál-
tott, legtöbbször társadalombiz-
tosítás által is támogatott gyógy-
szerek kárba vesszenek,
felesleges költségeket jelent-
senek mind a betegnek, mind
a társadalombiztosításnak”.

A betegek gyógyszerköltsé-
gein felül is számos előnnyel jár

az új rendszer a lakosság számára – közöl-
te az egészségügyi államtitkárság, kiemel-
ve: fontos szempont lehet az is, hogy az
egyes gyógyszerkiváltáskor a gyógyszerész-
nek lehetősége van a beteg álla potáról,
gyógyszeres kezelésének eredményességé-
ről kérdéseket feltennie, így szükség esetén
a beteg „egészségének védelmében java-
solhatja a kezelőorvos felkeresését”.

Ráadásul – mint az államtitkárság megje-
gyezte – korábban rendszeresen az is előfor-
dult, hogy a megnövekedett gyógyszerigé-
nyek miatt, amikor a betegek több havi ada-
got kívántak
egy-

szerre kiváltani, hiány alakult ki a patikák-
ban. A módosítással a gyógyszertárak is job-
ban fel tudnak készülni készleteikkel a folya-
matos gyógyszerellátás biztosítására – írta az
államtitkárság.

A Magyar Közlönyben január elején
jelent meg Réthelyi Miklós nemzeti erő-
forrás miniszter rendelete, amely szerint
márciustól az orvos egy vényen, egyszeri
kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő
gyógyszermennyiséget rendelhet.

Az egészségügyi államtitkárság az MTI-
nek a szabályváltozásokat akkor úgy indo-

kolta: a korábbi tapasztalatok azt
mutatták, hogy a lakosságnál
jelentős, sokszor lejárt gyógyszer-
készletek halmozódtak fel. Ennek
oka sokszor, hogy a betegség vál-
tozása vagy mellékhatások jelent-
kezése miatt az orvos időközben
már más gyógyszerre, hatáserős-
ségre állítja át a beteget.

Ezekben az esetekben mind a
beteg, mind pedig a biztosító
fizetett a gyógyszerért, de azt

végül nem használják fel, hanem
kidobják, ami évente több milli-
árd forint veszteséget jelent.

MTI
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A Gazdasági Versenyhivatal szakem-
berei az alábbiakban foglalták össze
a legfontosabb tudnivalókat, amire
mindenkinek érdemes odafigyelnie a
gáz- és villanyszámlájával kapcsolat-
ban.

Érthető számlák 

A számlákra vonatkozó alapvető követel-
mény, hogy azok ne csak pontosak és
hitelesek, de áttekinthetőek és érthetőek
is legyenek. Ha tehát nem értjük a szám-
láinkat, nem csak lehetőségünk, de
jogunk is van részletes magyarázatot
kérni a szolgáltatónktól. Akkor is a szol-
gáltatóhoz kell fordulni, ha a számla tar-
talmával, összegével vagy az elszámolás
módjával, idejével nem értünk egyet. A
számlázási és fizetési mód, a leolvasási,
az elszámolási és a számlázási időszak
mind-mind a szerződésünk része.

Elszámolás 

Az elszámolások alapja a – valamilyen
gyakorisággal – mért fogyasztás. A háló-
zatok rendszerüzemeltetői a mérők leol-
vasását az üzletszabályzatukban megha-
tározott gyakorisággal végzik. A fogyasz-
tásmérő berendezést legalább évente egy-
szer le kell olvasni.

A fogyasztásmérő berendezés állagme-
góvása és védelme azonban a felhaszná-
ló kötelezettsége. Az elszámolás során a
számlában fel kell tüntetni az adott elszá-
molási időszakra vonatkozóan a fogyasz-
tásmérő berendezés által tárolt kezdő és
záró mérőállást is.

Energiaárak 

Megfelelő tájékoztatás (hatálybalépés
előtt legalább 30 nappal közzététel és
írásbeli értesítés) mellett az energiapiaci
szereplők is módosíthatják egyoldalúan
szerződési feltételeiket, üzletszabályzata-
ikat. A legérzékenyebb szerződéses felté-
tel a szolgáltatás ára. A felhasználóknak
az energia (földgáz, áram) árát és a rend-
szerhasználati díjakat, illetve a külön jog-
szabályokban meghatározott egyéb díja-
kat is meg kell fizetniük.

A szabadpiaci árakat a piaci viszonyok

alapján határozzák meg, ezzel szemben
az egyetemes árak, valamint a rendszer-
használati és a csatlakozási díjak hatósá-
gilag rögzítettek. Ezek a díjak országosan
egységes mértékűek.

Az egyetemes szolgáltatás árát, az áral-
kalmazási feltételeket, valamint az ársza-
bályozás kereteit a Magyar Energiahivatal
javaslata alapján a miniszter rendeletben
állapítja meg. A kihirdetett egyetemes
szolgáltatói árakat legmagasabb áraknak
kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé
megkülönböztetésmentesen, előre nyilvá-
nosságra hozott módon el lehet térni.

Amennyiben a diszkrimináció-mentes-
ség mégis sérülne, a Magyar Energiahiva-
tal jogosult vizsgálódni.

Panaszkezelés 

A fogyasztók által fizetett árak tehát az
ágazati szabályozás és a szerződéseik
által meghatározottak. Ugyancsak a sza-
bályozás és a szerződésük része, hogy
lakossági felhasználóként hogyan élhe-
tünk panasszal, illetve milyen módja és
határideje van az ügyintézésnek. A szol-
gáltatóknak az ágazati szabályok szigorú
tájékoztatási, panaszintézési és kivizsgá-
lási, ügyfélfogadási és kapcsolattartási
kötelezettségeket írnak elő.

A szolgáltatóknak a személyes ügyinté-
zésen túl biztosítaniuk kell az írásbeli, a
telefonos és az elektronikus úton történő
ügyintézés lehetőségét is. Számlapana-
szaik esetében fontos, hogy mindig joguk
van hozzáférni a fogyasztási adataikhoz –
térítésmentesen.

A számlapanaszok kapcsán: a felhasz-
nálóknak először a szolgáltatóhoz kell
fordulni. Ha az ügyintézés eredménytelen
volt és ezt igazolni is tudják, akkor for-
dulhatnak panaszukkal az érintett hatósá-
gokhoz.

Az ágazati felügyeletet a Magyar Ener-
giahivatal látja el, azonban a legtöbb

panaszos esetben (elszámolással, számlá-
zással, díjfizetéssel vagy méréssel, vala-
mint fizetési késedelem miatt végrehajtott
felfüggesztéssel vagy kikapcsolással, illet-
ve a tartozás rendezését követően a fel-
használó ellátásba történő ismételt
bekapcsolásával kapcsolatban) a fogyasz-
tóvédelmi hatóság járhat el.

Védendő fogyasztók 

A védendő fogyasztók szociálisan rászo-
ruló vagy fogyatékossággal élő fogyasztó-
ként részesülhetnek a szolgáltatók által
nyújtott, külön jogszabályban meghatáro-
zott bánásmódban és kedvezményben.
Ilyen kedvezmény pl. a részletfizetés, a
fizetési haladék vagy az előre fizető mérő.

A választás joga 

Végezetül azt is szükséges megjegyezni,
hogy minden fogyasztó jogosult – megfe-
lelő minőségű, átlátható, összehasonlítha-
tó, ésszerű, a felhasználó által igénybe
vett fogyasztáshoz igazodó pénzügyi és
műszaki feltételek szerint – szolgáltatót
váltani: egyetemes szolgáltatásból kilépni
a versenypiacra vagy onnan vissza, illetve
válogatni az esetleges versenypiaci aján-
latok között.

A lakossági fogyasztók számára a szol-
gáltató-váltás ingyenes és a jogszabályi
keretek között meghatározott elszámolási
időn belül történik. Amennyiben a szol-
gáltató-váltást egy versenytárs akadályoz-
za, forduljon a piac felügyeletét ellátó
Magyar Energiahivatalhoz!

A váltás eldöntése kapcsán is fontos
kiemelni, hogy a felesleges költségek
elkerülése érdekében vegye figyelembe
az igényeit és a lehetőségeit, de minde-
nekelőtt tájékozódjon a szolgáltatójánál!

(Forrás: Gazdasági Versenyhivatal, 
Localinfo)

Jó tudni a gáz- és villanyszámláról
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Mit kell tudni a nemdohányzók védelméről?

Az alábbiakban közreadjuk a  nem-
dohányzók védelméről és a dohány-
termékek fogyasztásának, forgalma-
zásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény egyszerűsí-
tett magyarázatát.

Nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgal-
mazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény dohánytermék
fogyasztására és az azzal kapcsolatos
szankciók alkalmazására vonatkozó
rendelkezései. 

Teljes dohányzási tilalom: 
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda,
általános iskola és középiskola), és a bejá-
ratától számított 5 méteres távolságon
belül, 

2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézményben (pl. bölcsőde), és a bejára-
tától számított 5 méteres távolságon
belül, 

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kór-
ház, rendelő) és ahol egészségügyi szol-
gáltatást is nyújtanak, függetlenül az
intézmény rendeltetésétől, és a bejáratá-
tól számított 5 méteres távolságon belül,
illetve a dohányzóhely az intézmény
területén kívül úgy jelölhető ki, ha az
egészségügyi szolgáltatást igénybevevők
szokásos vagy szükségszerű útvonalától
megfelelően elkülönül, 

4. helyi közforgalomban közlekedő
közösségi közlekedési eszközön, helyi-
érdekű vasúton, menetrend alapján bel-
földi helyközi közforgalomban közleke-
dő autóbuszon, valamint menetrend
szerint közlekedő személyszállító vona-
ton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV jára-
tok), 

5. munkahely zárt légterű helyiségei-
ben, 

6. közforgalmú intézmény zárt légterű
helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a
belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zárt-
körű rendezvény) és a bejáratától számí-
tott 5 méteres távolságon belül, 

7. közterületi játszótereken, továbbá a
játszóterek külső határvonalától számított
5 méteres távolságon belül, 

8. a közforgalmú vasúti létesítmények
és pálya tartozékainak személyforgalom
számára megnyitott területein, megálló-
ban, várakozóhelyen, illetőleg helyiség-
ben, valamint nyílt légterű megálló, vára-
kozóhely esetén annak külső határvona-
lától számított 5 méteres távolságon belül

(ha a terület külső határvonala nem álla-
pítható meg egyértelműen, akkor kijelölő
táblától vagy más jelzéstől számított 5
méteres sugarú körnek megfelelő körzet-
ben tilos dohányozni). 

Csak kijelölt helyen megengedett 
a dohányzás: 
A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhe-

lyen: 
1. közforgalmú intézmény területén (pl.

udvar), 
2. munkahelyen (pl. udvar). 

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhe-
lyen: 

1. büntetés-végrehajtási intézmények-
ben a fogvatartottak – köztük a kóros
elmeállapotúak– számára, 

2. pszichiátriai intézetben a pszichiát-
riai betegek számára, 

3. a már működő szivarszobákban, 
4. zárttéri munkahelyen, ahol a munka-

helyi klíma a külön jogszabályban meg-
határozott korrigált effektív hőmérséklet a
24°C-ot meghaladja, 

5. közterületnek minősülő, a gyalogos-
forgalom számára nyitva álló aluljárók-
ban és egyéb, zárt légterű közforgalmú
közlekedő összekötő terekben. 

Kijelölés nélkül is megengedett 
a dohányzás: 
1. a dohánytermék kereskedelmi bemuta-
tója céljából létrejött rendezvényen, 

2. szállásszolgáltatást nyújtó intéz-
mények kifejezetten dohányzóként kia-
dott és ekként megjelölt, zárt légterű
szobáiban, feltéve, hogy más rendelke-
zés vagy tűzvédelmi előírás egyébként
nem tiltja. 

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató
döntésétől függően: 
1. Helyi önkormányzat rendeletében köz-
területet nemdohányzó közterületnek
nyilváníthat. 

2. Magánforgalomban közlekedő
közösségi közlekedési eszközön (pl. taxi,
bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről
az üzembentartó dönt. 

3. Szórakoztató, vendéglátó szolgálta-
tást nyújtó közforgalmú intézmény üze-
meltetője az intézményt nemdohányzó
intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az
esetben dohányzóhelyet nyílt légtérben
sem kell kijelölni. 

4. A munkáltató a munkahelyet nemdo-
hányzó munkahellyé nyilváníthatja.
Ebben az esetben a munkavállalók az

intézmény teljes területén nem dohá-
nyozhatnak, beleértve pl. az udvart is.
Munkáltató az ügyfelek részére továbbra
is köteles dohányzó helyet nyílt légtérben
kijelölni. 

Intézkedések a dohányzási tilalmak,
korlátozások megsértése esetén: 
A közforgalmú intézmény feladatkörében
eljáró, valamint a közösségi közlekedési
eszköz működtetésében hivatásszerűen
közreműködő személy (a továbbiakban
rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése
esetén köteles: 

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére
felhívni a jogsértőt, 

2. annak eredménytelensége esetén fel-
szólítani a közforgalmú intézmény, illetve
a közlekedési eszköz elhagyására, 

3. eljárás lefolytatását kezdeményezni. 

A közforgalmú intézmény belső sza-
bályzatában meghatározott személlyel
(ennek hiányában az intézmény vezető-
jével, üzemeltetőjével, a rendezvény
szervezőjével, közösségi közlekedési
eszköz üzemben tartójával, közoktatási
intézmény vezetőjével, illetve a mun-
káltatóval) szemben el lehet tekinteni az
egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha
a rendelkezésre jogosult a dohányzásra
vonatkozó korlátozást megsértővel
szemben felhívási, felszólítási, elha-
gyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási
kötelezettségének bizonyíthatóan eleget
tett. 

Egészségvédelmi bírság 
Egészségvédelmi bírság csak azon
dohányzással összefüggő tilalmak, korlá-
tozások megsértése esetén, azon termé-
szetes személlyel szemben szabható ki,
aki a cselekmény elkövetésekor 14. élet-
évét betöltötte és saját jövedelemmel ren-
delkezik. 

A bírság mértéke: 
1. a természetes személlyel szemben,

aki tiltott helyen dohányzik 20 000–50
000 Ft 

2. az Nvt. betartásáért felelőssel szem-
ben 100 000–250 000 Ft 

3. az intézmény, szervezet, üzemeltető
vagy gazdasági társaság esetében 1 000
000–2 500 000 Ft. 

Egészségvédelmi bírság megfizetésének
egyik módja a helyszínen megállapított és
kiszabott egészségvédelmi bírság: maxi-
mum 30 000 forint, ha 30 napon belül
befizetésre kerül, ellenkező esetben akár
50 000 Ft is lehet. 


