
XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. ÁPRILIS

A tartalomból

Az 1848-as forradalomra
emlékeztünk

(2. old.)

Farsangi bál Pusztazámoron
(4. old.)

Egy kis mozgás
mindenkinek kell!

(15. old.)

INGYENES

PUSZTAZÁMOR
KÖZÉLETI FÓRUMA

Nagypénteki keresztútjárás (11. old.) 



Az 1848-as
forradalomra

emlékeztünk
március 15-én

2009/2 ZÁMORI HÍREK / 2

Az 1848-as
forradalomra

emlékeztünk
március 15-én

Az 1848-as
forradalomra

emlékeztünk
március 15-én

(Írásunk az 5. oldalon.)



L
O
M
T
A
L
A
N
Í
T
Á
S

2009/23 / ZÁMORI HÍREK

Tartalom
Lomtalanítás 3

Eboltás 3

Felhívás 3

Farsangi bál
Pusztazámoron 4

Az 1848-as forradalomra
emlékeztünk 5

Egy kis mozgás mindenkinek
kell… 5

Marosvécsi gyerekek
Pusztazámoron 5

Programajánló 5

Mi újság az önkormányzat
háza táján? 6

A képviselõ-testületi
üléseken történt 6

2009 a magyar nyelv éve 7

„SZÍVESSÉGBANK” 8

Made in Hungary 9

Magyar áru mindenkinek,
olcsón! 9

Lányom nélkül soha 10

A kismama jogairól 10

Nagypénteki
keresztútjárás 11

Húsvét 11

Foci van 11

Térségünk hírei 12–14

ZÁMORI HÍREK. Pusztazámor község közéleti, információs lapja. MEGJELENIK minden páros hónap 2. hetében. LAPZÁRTA: megjelenés elõtt két héttel. HELYI

SZERKESZTÕ: Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõ (Pusztazámori Tagiskola, könyvtár; tel: 06 70  311-7530). ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEKÖTÕ: Hilbertné Tóth Henriett
(e-mail: titkarag@pusztazamor.hu; tel.: 06 23 347-421). KIADJA Pusztazámor Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi
Kft. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146; e-mail: titkarsag@kornetas.hu . A KIADÁSÉRT FELEL: Pusztay Sándor ügyvezetõ igazgató.
KIADÓI SZERKESZTÕ: Kiss Zoltán. TÖRDELÕSZERKESZTÕ: Árvai István. SZERKESZTÕSÉGI TITKÁR, HIRDETÉSFELVÉTEL: Lukács Györgyi • NYOMDAI MUNKÁK:
Reprográf Nyomdaipari Kft. • FELELÕS VEZETÕ: Nyitrai Zoltán ügyvezetõ igazgató • SZERKESZTÕSÉG: 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/A Telefon/fax: 239-
0146, e-mail: kornetas@chello.hu • A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti
mondanivaló meghagyásával rövidítse. A hirdetésfelvételi lehetõségrõl érdeklõdjön a titkarsag@kornetas.hu e-mail címen.

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztazámor községben

2009-ben a lomtalanítás idõpontja

2009. május 4. (hétfõ)
A szállítás reggel 7 órakor veszi kezdetét.

Kérjük, hogy veszélyes hulladékot (akkumulátort, elemet),
építési hulladékot (sittet), 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 legyen a lom kikészítve,
amely a szállítást végzõ jármûvekkel jól megközelíthetõ.

Pusztazámor, 2009. március 12. Pátrovics Benedek
polgármester

Eboltás
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy Pusztazámor községben

az ebek veszettség elleni védõoltására
2009. április 15-én (szerda) volt Marci kocsma udvarán 11.00–13.00-ig
2009. április 16-án (csütörtök) buszforduló 13.00–15.00-ig
2009. április 30-án (csütörtök) volt Marci kocsma udvarán 15.00–17.00-ig

kerül sor.
Az oltást végzõ orvos: dr. Fekete Balázs

Az ebek veszettség elleni védõoltása 3 hónapos kortól kötelezõ.

A veszettség elleni oltás díja: 3000 Ft/db,
amely összeget kérjük szíveskedjenek magukkal hozni s a helyszínen befizetni.

Kötelezõen elõírt belsõ parazita elleni kezeléshez gyógyszer az oltó állatorvosnál
kapható. A gyógyszer adagja 10 testsúlykilogrammonként 1 tabletta.

A tabletta ára: 200 Ft/db.
Pusztazámor, 2009. március 23. dr. Kosztyi Emma sk.

jegyzõ

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Pusztazámori Lakosok figyelmét, hogy

a temetõben kialakított 2 db hulladéktároló kizárólag
a temetõben keletkezett hulladékok tárolására szolgál.

Kérjük, hogy háztartási és egyéb hulladékot itt ne helyezzenek el!
A háztartási hulladékot a szolgáltató minden háztartásból hetente

díjmentesen elszállítja, valamint az egyéb hulladékot az éves lomtalanítási
akció keretében (2009. május 4.) szintén díjmentesen szállítja el.

Kérjük, hogy felesleges hulladékaiktól ezen alkalmakkor váljanak meg.

Pátrovics Benedek polgármester
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Hagyományainkhoz híven az idén is
megrendeztük községünkben a Farsangi
bált. Immár tizenegyedik alkalommal ke-
rült sor a rendezvényre. Az idõsebb kor-
osztály mellett egyre több fiatal vesz
részt ezen a rendezvényen, nagy örö-
münkre. A sok móka, kacagás mellett sor
került jelmezes bemutatóra is. A beöltö-
zõk ötletgazdagságukat mutatták meg,
melyet ajándékokkal jutalmazott a
Pusztazámor Községért Közalapítvány.
Remélem a késõbbiekben egyre többen
csatlakoznak e népszokás felelevenítésé-
hez községünkben. Jó hangulatban, sok
tánccal ért véget az est. A talpalávalót a
Buli Band zenekar biztosította, mely el-
nyerte a résztvevõk tetszését. Az est költ-
ségeit a Pusztazámor Községért Közala-
pítvány biztosította.                       K. Á.

Farsangi bál Pusztazámoron
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Az 1848-as forradalomra
emlékeztünk

Ünneplõbe öltözött Pusztazámor március 15-én. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc 161. évfordulójára emlékeztünk.
Az ünneplés Kralovánszky Kristóf, a Pusztazámor Községért
Közalapítvány elnöke ünnepi köszöntõjével vette kezdetét. A
község fiataljaiból verbuválódott amatõr színjátszók a Költõ
visszatér címû irodalmi, zenés mûsorral készültek nemzeti ün-
nepünkön a méltó megemlékezésre.

Az ünnepi beszéd és a mûsor után az emlékezés és kegye-
let virágait helyeztük el az emlékmû talapzatán. Pátrovics
Benedek polgármester, Békési Géza alpolgármester és Orosz
Béla képviselõ Pusztazámor Község Önkormányzata nevé-
ben, Kralovánszky Kristóf elnök, Dobos Ferenc és Gyõrfi
Miklós kuratóriumi tagok a Pusztazámor Községért Közala-
pítvány nevében koszorúztak. A Naplemente Nyugdíjasklub
részérõl Rehus Pálné és Csóli Rudolfné, a Zámori Kör képvi-
seletében dr. Fekete Zsuzsanna és Dobos Ferencné elnök, a
Tarka - Bárka Nagycsaládos Egyesület nevében Rózsavölgyi
Erika és dr. Abonyi Beáta, a Fidesz helyi szervezete nevében
Balogh József és Tokaji Mária helyezte el a megemlékezés vi-
rágait.

K. Á.

Programajánló
Április 13.
Kirándulás Hollókõre a Húsvéti Fesztiválra.
Indulás 6 óra 30 perckor az iskolától.
Május 23.
Gyereknap Pusztazámoron az iskola udvarában.
Programok: játékos vetélkedõk, versenyek, arcfestés,
barkácsolás és Óz a nagy varázsló zenés mesejáték
a Madách Színház mûvészeinek elõadásában, kezdete: 13 óra.
Május 30.
Három falu két keréken – kerékpártúra.
Június 6.
Apák napja a Tarka – Bárka Pusztazámori Nagycsaládosok
Egyesülete szervezésében a Rendezvény- és
Szabadidõparkban.
Június 13.
Családi nap – kirándulás a nagybörzsönyi erdei kisvasúthoz.
Családok jelentkezését várjuk, amelyek szívesen részt
vennének gyermekeikkel ezen az élményekben gazdag
programon. További információ és jelentkezés  Kiss
Ágnesnél a könyvtárban munkanapokon 15 és 20 óra
között, vagy a 06 70/311-7530 telefonszámon.
Június 27.
X. Falunap
Programelõzetes: sakkverseny, Falunapi kupa – futballmérkõzés,
Jó ebédhez szól a nóta (cigányzenekar mûsora), néptáncosok
bemutatója, hip-hap táncbemutató, akrobatikus rock and roll
bemutató, ölelõház, kézmûves foglalkozások, tûzoltóbemutató,
pónilovaglás, kocsikázás, hennafestés, arcfestés, mászófal,
kiállítások, légvár, utcabál, tûzijáték.

A falunapi programokról bõvebben a késõbbiekben adunk tájékoztatást.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A programok költségeit a Pusztazámor Községért Közalapítvány biztosítja.

Marosvécsi gyerekek
Pusztazámoron

A három évvel ezelõtt indult testvériskolai kapcsolat keretében
április 23–26. között iskolai delegáció érkezik az erdélyi
Marosvécsrõl Pusztazámorra. Húsz 9-14 éves gyermeket várunk
a községbe kísérõikkel. A vendégeket fogadó családoknál szál-
lásolják el.

Tavaly áprilisban (a zámori önkormányzat és a Pusztazámor
Községért Közalapítvány támogatásával) öt pusztazámori peda-
gógus kelt útra, hogy eleget tegyen a marosvécsi iskola szíves
meghívásának. A két intézmény közötti további együttmûködés-
rõl írásbeli megállapodás is született az iskolák vezetõsége és
tantestülete között. Ebben rögzítették, hogy:

– a két intézmény rendszeres kapcsolatban áll egymással, folya-
matosan tájékoztatjuk egymást az iskolák fontos eseményeirõl;

– keresik azokat a lehetõségeket, amelyek segítenek bemutat-
ni szûkebb környezetük kultúráját;

– cserekapcsolat útján tanítványaink személyesen is megis-
merkedhetnek egymással.

A megállapodás értelmében minden év április hava lesz a köl-
csönös vizitálások ideje. Páratlan években Pusztazámor, páros
években Marosvécs a házigazda.

Egy kis mozgás
mindenkinek kell…
Családi sportnapra  hívtuk március 28-án a pusztazámori csa-
ládokat. A sportnap dombfutással kezdõdött.  A gyerekek a
szülõkkel csapatokat alkottak.

A csapatok már itt szerezhettek pontokat, majd az ügyessé-
gi játékok következtek, melynek levezetõje Csuta Bertalan
volt. Nagyon érdekes, szórakoztató versenyekre került sor.
Közben Oláh Tibor és Oláh Gábor vezetésével focibajnokság
kezdõdött a tornateremben, két korosztályban. 

Az ügyességi játékok nyertes csapatai: I. a Csillag, II. a Real
Madrid, a III. a Fogalmam sincs csapata lett. A gyõztesek ok-
levelet kaptak. A sportnapi kupát a Manchester United és a
Fogalmam sincs csapata nyerte. A sportnap gólkirálya Takács
Norbert lett 18 góllal. 

A résztvevõk a kellemes kikapcsolódást szalonnasütéssel
zárták, mely nagyon jól esett a sok futkározás után. A legak-
tívabb anyukákról – Gyõrfi Miklósné, Kocsis Imréné,
Stankovics Aranka – se feledkezzünk meg, ezúton is gratulá-
lunk nekik. Köszönetünket fejezzük ki a versenyek szervezõi-
nek, Csuta Bertalannak, Oláh Tibornak és Oláh Gábornak a
nagyszerû munkáért.

Amíg az udvaron zajlottak a programok, a helyi védõnõ
szervezésében a Közösségi színtérben filmvetítésre, tornára
majd a felmerülõ kérdések megbeszélésére került sor az ér-
deklõdõ családok számára. Besze Janka, a Budaörsi Kistérsé-
gi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának vezetõje tanácsokkal
látta el az érdeklõdõket. Elmondható, hogy ez egy igazi
egészségmegõrzõ kerek nap volt. 

K. Á.
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A forráshiány, a csökkenõ bevételek
és folyamatosan növekvõ település-
mûködtetési költségek miatt a ma-
gyarországi önkormányzatok jelentõs
részének komoly gondot okozott a
2009-es költségvetés megalkotása és
elfogadtatása a képviselõ-testülettel.
Mi a helyzet e téren Pusztazámoron?
A költségvetési év kezdésérõl, az ön-
kormányzat elõtt álló feladatokról és
az éppen aktuális tennivalókról kér-
deztük községünk polgármesterét,
Pátrovics Benedeket.

– Szerencsére arról tudok beszámolni, hogy
az ismert nehézségek és a gazdasági világvál-
ság egyre szélesebb körben érzékelhetõ hatá-
sai ellenére Pusztazámor önkormányzatának
stabil a gazdálkodási helyzete. A képviselõ-
testület megalkotta a 2008-as gazdasági év
zárszámadásáról szóló rendeletet és elfogad-
ta az idei esztendõ költségvetését. Fõ célunk
a település, az intézmények biztonságos mû-
ködtetése, az elért színvonal megõrzése, illet-
ve bizonyos területeken, lehetõségeinkkel
összhangban, annak növelése. A képviselõ-
testület évek óta a régi igazságot tartja szem
elõtt, jelesül: addig nyújtózkodunk, ameddig
a takarónk ér. Talán ez a szemlélet is hozzá-
járult ahhoz, hogy várhatóan a 2009-es évet
is likviditási gondok, hitelfelvétel nélkül tud-
juk majd lezárni.

– Jelentõs változás történt a közelmúlt-
ban az oktatás terén, a pusztazámori isko-
la a sóskúti intézmény tagiskolája lett.

– Úgy gondolom, hogy pozitívan érté-
kelhetjük az elmúlt idõszak tapasztalatait,
ismereteim szerint a szülõk és a pedagó-
gusok is így vélekednek. Nemrégiben
ugyan elterjedt egy pletyka, miszerint a
2009/2010-es tanévben nem indítunk 4.
osztályt Pusztazámoron. Ezúton is szeret-
ném megnyugtatni a szülõket, lesz negye-
dik osztály Pusztazámoron, valamint a
2009–2010-es tanévben is iskolaotthonos
formában indul az elsõ osztály. Az osztály
indításának többletköltségeit a két testület
közösen vállalja. Szerencsére községünk-
ben nem csökken a gyermekvállalási
kedv, folyamatosan nõ a gyermeklétszám.
Elõbb-utóbb sor kerül az óvodai kapacitás
egy csoportszobával való bõvítésére is.

– Mi a helyzet a vállalkozásokkal? Ta-
pasztalható befektetõi érdeklõdés a sike-
res Merre tovább, Pusztazámor? elneve-
zésû ötletbörze kapcsán?

– Érdeklõdés van, konkrét kezdeménye-
zések még nemigen történtek. Ugyanakkor
igen lényegesnek tartom, hogy a képviselõ-
testület elfogadta a módosított Helyi Építési
Szabályzatot (HÉSZ-t), ami április 1-jén lé-
pett életbe. A dokumentum szerint az ipari
övezet a régi helyen, a regionális hulladék-
kezelõ szomszédságában maradt. A volt

Meggyes területén 26,6 hektár gazdasági-
kereskedelmi övezetet jelöltünk ki, valamint
ugyanekkora terület áll a befektetõk rendel-
kezésére sport és rekreációs célra.

– A közelmúltban fellélegezhettek az
autósok és az autóbusszal közlekedõ
zámori polgárok: megújult a Zámort Sós-
kúttal összekötõ közút.

– Valóban gyalázatos volt már az út álla-
pota. A Magyar Közút Kht. pályázati forrás
bevonásával valósította meg a beruházást.
Megerõsítették az útalapot, és erre került az
aszfalt kopóréteg. Teljes útlezárás mellett
folyt a munka. Ezúton is köszönetet mon-
dok az autósok, a busszal közlekedõk meg-
értéséért, türelméért. Hamarosan megkez-
dõdik a harangláb környékének területren-
dezése, az úttest kiszélesítése, mely után új
burkolati jeleket festenek fel, ami megköny-
nyíti és biztonságosabbá teszi a közleke-
dést, kanyarodást. Amint az látható, a
Hunyadi János utca kezdeténél lévõ Jézus-
feszület felújítása és a környékének
parkosítása megkezdõdött, reményeink
szerint húsvétra el is készül.

– Milyen rendezvényekre készül a tele-
pülés a közeljövõben?

– Ismét részt veszünk a Három falu két
keréken elnevezésû kerékpártúrán, mely-
nek ez évben Tárnok a fõrendezõje, és
készülünk a júniusi jubileumi, immár 10.
Falunapra. K. Z.

Mi újság az önkormányzat háza táján?

Március 9.

• A képviselõ-testület döntése értelmében a Napköziotthonos
Óvoda július 13-tól augusztus 9-ig zárva tart.
• A testület döntött a  Településszerkezeti tervvel kapcsolatos
módosító javaslatokról, majd egységes szerkezetben megalkotta
a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló rendeletet.
• A képviselõ-testület meghatározta a köztisztviselõk 2009. évi
teljesítményértékelésének alapját képezõ kiemelt célokat.
• A testület úgy döntött, hogy – a 2009. évi költségvet általános tar-
taléka terhére – 250 ezer forint plusz áfa összeget biztosít a Volán-
busz Zrt. részére a Sóskút és Pusztazámor közötti útszakasz felújítá-
sa miatti elkerülõ út használata kapcsán felmerült többletköltségekre.
• A képviselõ-testület csatlakozott Biatorbágy felterjesztéséhez,
mely szerint a magyar állam sorolja a kötelezõ védõoltások kö-
zé a méhnyakrák elleni oltást, így ingyenessé téve a leginkább
érintett korosztály számára a védekezést.
• A képviselõ-testület a lomtalanítás idõpontjául május 4-ét je-
lölte ki, a pótidõpont június 9.
• A testület úgy döntött, hogy az Egészségház mögötti névtelen
terület – az idei hõsök napi megemlékezés alkalmával – a Hõ-
sök tere nevet kapja.

Március 17. (Sóskút községgel közös testületi ülés)

• Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy Sóskút Község Önkormányzatát támogatja ab-
ban, hogy az önkormányzati miniszter által a bölcsõdék és közok-
tatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzésének támogatására kiírt pályázaton részt vegyen.
• Pusztazámor és Sóskút községek képviselõ-testületei fenntartói
hatáskörben úgy döntöttek, hogy a 2009/2010. tanévben
Pusztazámoron iskolaotthonos oktatási rendszerû osztály, Sós-
kúton normál oktatási rendszerû osztály indul. A közoktatási tör-
vény szerinti osztálylétszám szükség esetén a fenntartó engedé-
lyével 10%-kal túlléphetõ. A képviselõ-testületek ezt engedé-
lyezték az intézménynek, de csak abban az esetben, ha a túllé-
pésre sóskúti vagy pusztazámori lakosú gyermekek beiratkozása
miatt kerül sor. Azaz, ha a elsõ osztályosok beiratkozásának
kapcsán akár Sóskúton, akár Pusztazámoron a törvényben
meghatározott átlaglétszámnál többen jelentkeznek, akkor a
túllépés újabb képviselõ-testületi döntés nélkül is lehetséges.
Az intézkedés célja, hogy elegendõ legyen a két elsõ osztály
indítása. Három elsõ osztály indulásának ugyanis jelenleg
nincs költségvetési fedezete.

A képviselõ-testületi üléseken történt
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„Haza, nemzet és nyelv három egymástól
elválaszthatatlan dolog, s ki az utolsóért
nem buzog, a két elsõért áldozatra készen
lenni, nehezen fog.” (Kölcsey Ferenc)

Mint ismeretes, ebben az esztendõben
ünnepeljük szerte a világban a magyar
nyelvet. E gondolat jegyében indítottuk
sorozatunkat. E cikk keretében most
próbáljuk felfedezni a magyar nyelv
eredetét. Mint a sorozat elsõ részében,
most is kizárólag külföldi és magyar tu-
dósok írásaiból idézünk a hitelesség
kedvéért.

Nagy költõnk, Berzsenyi Dániel 1825-
ben kutatásai során arra a meggyõzõ-
désre jutott, hogy „a magyar nyelv tán
az egész óvilág nyelveinek gyökere és
anyja, mert nyilván tapasztalám azt,
hogy a legközönségesebb természeti tár-
gyaknak nevezeteit nemcsak az igen ro-
kon déli és keleti, de még az egészen
idegennek vélt európai nyelvekben is ál-
talában magyar gyökerekbõl lehet szár-
maztatni.”

Czuczor Gergely (1800–1866) nyel-
vész, költõ, akadémikus börtönben írta
híres értelmezõ szótárának jelentõs ré-
szét. (Egy 48-as, Riadó címû verséért bör-
tönbe vetették és hat év után szabadult.) A
Czuczor–Fogarasi nagyszótár elõszavá-
nak írója a Magyar Tudományos Akadé-
mia akkori hivatalos véleményét tükrözi,
miszerint a magyar nyelv õsnyelv, s az
ókori nagy nyelvek (nyomukban a mai
európai nyelvek) is a magyar nyelvnek
csupán „leány-nyelvei”.

Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886–1944)
polgári liberális politikus, publicista
ugyancsak a magyar nyelv õsi voltáról írt
a börtönben.Talán nem is tudják a mai fi-
atalok, hogy miért kellett 1848. március
15-én kiszabadítani a tömlöcbõl Táncsics
Mihályt (1799–1884). A nyelvünk õsisé-
gét bizonyító tudóst a Habsburgok Legré-
gibb nyelv a magyar címû könyvéért ve-
tették börtönbe.

Az 1970-es években is öngyilkosságba
kergették Romániában a székely Szabédi
Lászlót, miután megjelent a latin és a ma-
gyar nyelv mély azonosságát részletesen
feltáró, „A magyar nyelv õstörténete” cí-
mû könyve. Ugyanezért a felismerésért a
külföldi tudósoknak, nyelvészeknek nem
kellett ennyi megpróbáltatást elszenved-
niök.

Grover S. Krantz amerikai kutató írja:
„A magyar nyelv õsisége meglepõ: úgy ta-
lálom, hogy átmeneti kõkori nyelv, meg-

elõzte az újkõkor kezdetét. Az összes
helyben maradó nyelv közül a magyar a
legrégebbi.”

Francois C. Lenormant francia nyel-
vész az 1870-es években kutatta az õsi
nyelveket, és határozottan hirdette, hogy
az „írásfeltalálók nyelve” a magyarhoz
áll legközelebb, ezért a magyar nyelv tö-
kéletesebb elsajátítása céljából Magyar-
országra utazott. A káldeaiak õsi nyelve
és a turáni nyelvek címû könyvében a
hangtantól kezdve a fõnévragozásig
majdnem teljesen a magyar nyelv szerke-
zetére, logikájára és kiejtés módjára tá-
maszkodva folytatta a sumír és turáni
nyelvek összehasonlítását. Rendszerezte
és összeállította az elsõ teljes sumír
nyelvtant. A magyar hangzóhasonlítás
törvényszerûségét – a magyar hangtörté-
net mélyreható tanulmányozása által – a
sumírban is megállapította, amelyhez
nyelvemlékeinket, így a Halotti beszédet,
a Margit legendát és a Huszita Magyar
Bibliát is felhasználta.

Sir John Bowring (1792–1872) angol
nyelvész, irodalmár és gondolkodó több
mint száz nyelvet beszélt, köztük a ma-
gyart is. Sok magyar költeményt fordított
angolra. 1832-ben kiadott egy verseskö-
tetet Poetry of the Magyars Preceeded by
a Sketch of the Language and Literature
of Hungary and Transylvania címen,
amelynek elõszavában a következõket
írja: „A magyar nyelv eredete a régmúlt-
ba vezet. Nagyon sajátos módon fejlõ-
dött, és szerkezete ama távoli idõkre
nyúlik vissza, amikor a legtöbb ma be-
szélt európai nyelv még nem is létezett.
Ez az a nyelv, amely állhatatosan és szi-
lárdan, önmagában fejlõdött, melynek
logikája és matematikája a feszített húr
erejének kezelhetõségével és rugalmas-
ságával bír. Az angol ember legyen büsz-
ke arra, hogy nyelve az emberiség törté-
netére és múltjára utal. Az eredete kimu-
tatható, meglátszanak rajta az idegen,
különbözõ nemzetektõl származó réte-
gek, melyek összességébõl kialakult. Ez-
zel szemben a magyar nyelv olyan, mint
a terméskõ, egy tömbbõl van, amin az
idõk viharai a legcsekélyebb karcolást
sem hagytak. Nem olyan, mint egy nap-
tár, mely a korral változik. Nincs szüksé-
ge senkire, nem kölcsönöz, s nem von
vissza, nem ad és nem vesz el senkitõl.
Ez a nyelv a legrégibb és legdicsõsége-
sebb emlékmûve a nemzeti önállóság-
nak és szellemi függetlenségnek. Amit a
tudósok képtelenek megfejteni, azt mel-

lõzik, a nyelvészetben csakúgy, mint a
régészetben. A régi egyiptomi templo-
mok mennyezete – mely egyetlen szikla-
darabból készült – megmagyarázhatat-
lan. Senki sem tudja, honnan származik,
melyik hegységbõl vágták ki ezt a bámu-
latos tömeget, miként szállították és
emelték fel a templom tetejére. A magyar
nyelv eredete még ennél is csodálato-
sabb tünemény. Aki megfejti, isteni titkot
kutat és a titok elsõ tétele: Kezdetben
vala az Ige és az Ige vala Istennél, és Is-
ten vala az Ige.”

A fenti sorok bizony azt jelentik, hogy a
magyar nyelvet Sir John Bowring az Ige
nyelvének, az Isten nyelvének tekinti, s
erre a meggyõzõdésre a nyelvészettudo-
mány alapján jutott.

Dudás Rudolf negyven éven keresztül
folytatott kutatása eredményeként meg-
állapítja: „A magyar nyelv korát felbe-
csülni még megközelítõleg sem lehet;
lehet, hogy egykorú a vértesszõlõsi em-
berrel, 350 000 év, vagy még idõsebb.
Bizalommal hívhatjuk magyar õsnyelv-
nek is, mert kezdetben a Biblia szerint
az emberiség összessége egy nyelven
beszélt.”

Csõke Sándor nyelvész hasonlóan nyi-
latkozik: „A magyar nyelv magyar erede-
tû. A magyar nyelvet az idõk végtelensé-
ge szülte. A magyar nyelv szókincsének
95 százaléka magyar eredetû. Transz-
cendentális mélységekbõl – önmagából
eredõ õsnyelv … szerkezeti rendszeré-
ben is.”

Egyelõre talán ennyi elég is lesz nyel-
vünk eredetének kutatásáról. 

Végezetül álljon itt néhány nyelvi lele-
mény szóviccek formájában:
Bevásárlás:
– Pistike, szaladj le a boltba, hozzál egy
kiló hurkát. De ne véreset!
– Denevéreset?
Egyenlet:
– Kislányom, teljesen egyedül oldottad
meg ezt az egyenletet?
– Nem. Két ismeretlennel.
Kérdés:
– Miért nincs bástya a vonaton?
– Mert a vonat nem vár…
Úszásoktatás:
– Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot?
– Hókusz, pók ússz!
Tehén:
– A tehén bonyolult állat.
– De én megfejtem.

Összeállította:
dr. Fekete Zsuzsanna

2009 a magyar nyelv éve
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Fórum „SZÍVESSÉGBANK”
Miközben állandóan a pénzrõl beszé-
lünk, az informatika korában sokkal keve-
sebbet tudunk róla, mint századokkal ko-
rábban élt elõdeink. A pénz létrejöttét,
mennyiségét, mozgását és költségét meg-
határozó folyamatokat kevesen ismerik.
Ezért hadd idézzünk Varga István, a Ma-
gyar Adófizetõk Országos Szövetsége al-
elnökével egy folyóirat által készített be-
szélgetésbõl!  

„Ma mintegy kétezer-százhatvan milli-
árd forintot tesznek ki a bankjegyek és ér-
mék. A forgalomban lévõ pénz évi 7–8
százalékos inflálódással nõ, mely a Ma-
gyar Nemzeti Bank bevétele. A jegybank
azonban 8,5 százalékos alapkamatot fizet
nagyjából ugyanekkora összeg után, egy-
részt a kereskedelmi bankok 770 milliárd
forintos betétére és a jegybank ezermilli-
árd forintos kötvényének jegyzésére, to-
vábbá a költségvetés számláján tartott
4-500 milliárd forint után. A készpénznél
jóval több a kereskedelmi bankok hitelei-
re alapozottan a bankszámlákon cirkuláló
vagy lekötött, értékpapírba fektetett pénz-
ügyi eszköz, mely további 7-8 ezermilli-
árd forint, tehát mindenestül nagyjából
tízezer milliárd forint az eszközállomá-
nyunk. Láthatjuk, az állami tulajdonban
lévõ emissziós bank jegyeivel, érméivel
szemben ugyanannyi kereskedelmi banki,
költségvetési pénz áll, tehát többletkibo-
csátás nincs. Ráadásul az MNB a kereske-
delmi bankoknak egyáltalán nem hitelez,

vagyis pénzt lényegében nem bocsát ki.
Épp ellenkezõleg, az MNB úgy tesz eleget
pénzügyi szabályozó szerepének, hogy a
kereskedelmi bankok által spekulatív cél-
lal az országba áramló devizát forintra
váltja, majd e forintot csekély mértékû
változtatásokkal befogadja a nagy alapka-
matnak megfelelõ abszolút biztos hoza-
mot ígérve, amit a kereskedelmi bankok
ismét devizára váltva vihetnek ki úgyne-
vezett viszonzatlan átutalásként az or-
szágból. Valójában a forintban nyilvántar-
tott pénzügyi eszközök csak csekély há-
nyada finanszírozza a mindennapi terme-
lõ, kereskedelmi vagy egyéni, állami éle-
tet, sokszorta nagyobb része viszont tisz-
tán spekulatív céllal van jelen az ország-
ban. Hazánk abban különbözik más eu-
rópai vagy rendszert váltott országtól,
hogy nálunk igen szerény a kereskedelmi
bankok vállalkozásoknak nyújtott hitele,
miközben egyre nagyobb az államot és a
lakosságot eladósító hányad. 

Vagyis a pénzt a kereskedelmi bankok
hozzák létre, csakhogy döntõen nem a
termelõ, kereskedelmi élet mûködésének
hitelezésével, hanem egymás közti mûve-
letekkel, illetve az állam és – ahogy õk
mondják – a rezidensek eladósodásával.
A bankon kívüli világban annyi pénz mo-
zog, amennyit a nem banki szereplõk hi-
telként felvesznek. A Magyar Nemzeti
Bank e folyamatnak csekély hatásfokú,
úgynevezett passzív oldali szabályozója,

mert csak betétet fogad és kamatot fizet,
de nem hitelez, és nem kap kamatot. Így
a magyar jegybank leginkább a kereske-
delmi bankok aranykorát megalapozó in-
tézmény. Ez a kulcsmomentum. A magyar
pénzügyi élet külföldrõl vezényelt. A ma-
gyar forint teljes egészében külföldrõl be-
áramlott pénzügyi eszközök ellenében lé-
tezik, amit úgy mondanak szaknyelven,
hogy dollarizált. A Magyar Nemzeti Bank
alig tudja befolyásolni a pénzügyi esemé-
nyeket, annak irányítása a 95 százalék-
ban külföldi hitelintézetek és a közel
százszázalékosan külföldi tulajdonú biz-
tosítók kezében van. A nemzetközi pénz-
zel foglalkozó társaságok egyszerûen le-
legelik Magyarországot.”

Hogyan védekezhetünk kisemberként?
A már meglévõ hiteleken túl újabb hite-
lek felvételének mellõzésével. Mindez
nem egyszerû, hiszen elhisszük a reklá-
moknak, hogy mennyi dologra szüksé-
günk van, amit még nem szereztünk
meg, s hogy kevesebbek vagyunk mások-
nál, míg nem vesszük fel a versenyt.
Mindezt persze bérbõl nem tudjuk finan-
szírozni, így hálásan használjuk ki a kü-
lönféle áruhiteleket, majd újabb
szabadfelhasználású hitel felvételével
igyekszünk törleszteni korábbi hitelein-
ket, kitolva ezzel a tönkremenetel elke-
rülhetetlen bekövetkezését, mely tönkre-
menetellel végsõ soron otthonunk forog
kockán, mely végül áron alul a zömmel
külföldi tulajdonban lévõ bankok tulaj-
donába kerülhet. Nehéz nemet mondani,
de meg kell tanulnunk, hogy ne költsünk
többet jövedelmünknél még akkor sem,
ha az megalázóan alacsony. Hogyan le-
hetséges ez? A helyi civil szféra összefo-
gásával, a valós emberi, közösségi érté-
kek újbóli felismerésével. 

Az embereknek saját kezükbe kell ven-
niük sorsuk irányítását. Ez pedig úgy le-
hetséges, hogy a civil társadalom magán-
intézményként kezd mûködni, és alterna-
tív fizetõeszközt bocsát ki. Ezt ugyanis
senki nem tilthatja meg. Amellett, hogy
nem ismerjük a pénzvilág természetét, túl
is bonyolítjuk róla alkotott képünket. Pe-
dig ha belegondolunk, az áruházak juta-
lompontjai, melyek levásárolhatók,
ugyanilyen alternatív fizetõeszközök. És
nem a bankrendszer hozta létre õket, ha-
nem az áruházak. Ha tehát én valamely
kisváros büszke polgára vagyok, miért ne
használhatnék saját környezetemben sa-
ját elszámolási eszközt? Így jön létre a he-
lyi pénz intézménye. 

O.E. – K.T.

SEGÍTS MAGADON, AZ ISTEN IS MEGSEGÍT!

„SZÍVESSÉGBANK”
Kíváncsi, hogyan mûködik a helyi pénz?

Érdekli miért lenne jó az élõfalu program?
Tudni szeretné mi az az Öko-klub?

A modern kor vívmányainak jó része okosan, ésszel használva valóban
szolgálhatja életünket anélkül, hogy túlzott terhet róna ránk és környezetünkre.

Ezért feladatunk megtalálni egy olyan gazdaságilag is kiegyensúlyozott életformát,
mely nem csak pillanatnyi és nem csak saját érdekünket szolgálja.

Mely nem kizárólag a szerzést és hasznot, nem a pillanatnyi anyagi és egyéb
lehetõségeink kihasználását veszi figyelembe elsõsorban, hanem cselekedeteinket

inkább a lelki, biológiai, ökológiai egyensúly és az összefogás megtalálása és
fenntartása motiválja.

Jöjjön el és hallgassa meg elképzelésünket!
Amennyiben egyetért velünk, csatlakozzon majd hozzánk!

Találkozunk a pusztazámori iskolában!
2009. április 24-én 18 órakor!
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Made in China – olvashatjuk nap mint
nap. Cipõnket, ruhánkat, elektronikai
berendezésünket is Kínában csinálják.
Az a tény, hogy ezek a roppant ízlése-
sen és igényesen elkészített termékek
általában az elsõ használat után tönkre-
mennek, végtelen örömmel tölthet el
minket, hiszen az újabb termék megvá-
sárlásával ismét hozzájárulhatunk ah-
hoz, hogy a kétmilliárdnyi szorgos kéz
egyike félmaréknyi rizs értékû fizetéssel
teljen meg.

Azonban mielõtt még elérzékenyül-
nénk saját magunk önzetlen jóságától,
nézzünk szét egy kicsit a környezetünk-
ben. Nézzük meg, miért lett munkanélkü-
li Kati néni, a varrónõ, miért lett 34 éve-
sen rokkantnyugdíjas a Feri, miért halt
meg önkeze által Józsi bá, vagy miért gu-
berál a kukában a hajléktalan.

Nem a kínaiak miatt, hanem miattunk.
Mert spórolunk. Mert azt hisszük, hogy
spórolunk. Nem nézzük, mi van az üveg-
ben, azt vesszük meg, amelyik két forint-
tal olcsóbb.Legszívesebben saját anyán-
kat is eladnánk és vennénk helyette egy
akciós energiatakarékos takarítógépet.
Mert az kevesebbet fogyaszt.

Kati néninek soha sem fájt a foga a
munkanélküli segélyre. Nem is kapott
belõle egyetlen fillért sem, míg mûködött
a varroda. Azonban hiába varrtak szép
és jó minõségû ruhákat, nem kellett az
embereknek. A takarékoskodók számára
túl drágák voltak a kínaiban és turkáló-
ban kaphatókhoz képest, a menõk pedig
csak nem vesznek meg olyat, amire nem
az van ráírva, hogy London. Így aztán
hamarosan érkezett egy udvarias német
úriember, aki nagylelkûen megvásárolta
a gyárat. Azon persze nincs mit csodál-
kozni, hogy szép lassan csõdbe ment a
varroda, hiszen a német már régóta fog-
lalkozott ruhákkal. Németországban is.
Érthetõ, nem akart konkurenciát saját
magának.

Feri kõmûvesnek tanult. Olyan szép
egyenes falat tudott rakni, hogy még az
igazgató is csodájára járt. Dolgozott itt-
ott feketén, de normális munkát sehol
sem talált. Miért is lenne szükség kõmû-
vesre, ha építkezés is csak ritkán van?
Így aztán egyik barátja tanácsára leszá-
zalékoltatta magát. Félreértés ne essék,
még mindig fél kézzel pakolja a negyven
kilós betonblokkokat, de valamibõl meg
kell élni.

Józsi bá' nem volt depressziós, nem volt
szerelmi bánata, csak tíz millió forintos
adóssága. Nem. Nem ivott, nem játékgé-
pezett. Sokkal rosszabb: teheneket tartott,

és gabonát termesztett. Azért kellett a
pénz, hogy gazdasági épületeket építsen,
gépeket vegyen. De nem kellett az embe-
reknek a gyógynövényt legelõ teheneibõl
fejt finom tej, mert inkább a bevásárló-
központban kapható reggeli italnak becé-
zett, hulladék anyagokból készült kotyva-
lékot itták. Istenem, olcsóbb volt. Meg
egészségesebb is, hiszen Józsi bá' is a tej
miatt halt meg.

Az aluljáróban kuporgó hajléktalan
nem egy természeti jelenség. Nem valami
varázslat következtében keletkezett, ha-
nem rendes átlagos emberbõl vált ápolat-
lan hajléktalanná. Hiába kergetjük el, zár-
juk be, ha nem látjuk, akkor is  hajlékta-
lan marad. És még mi sértõdünk meg, ha
az alamizsnánkat piára költi. Ha egy tíz
éve totálkáros autóba eszeveszettül ön-
tözzük a benzint, majd megpróbáljuk be-
indítani, van-e értelme megsértõdnünk
azon, hogy a járgány nem akar normáli-
san mûködni?

Rendben, de mi közöm van nekem
ezekhez? Jól fizetõ állásom van, új ko-
csim és szép lakásom. Ez igaz, viszont
egy kicsike felelõsségem mégis van.
Méghozzá az, hogy ez az egész mind-
mind miattam van. Ugyanis ha a Kati né-
ni által varrt ruhát veszem meg, nem
megy tönkre a varroda és neki is megma-
rad a munkahelye. És ha Kati néninek
megmarad a munkahelye, össze tud
gyûjteni annyi pénzt, hogy építtessen Fe-
rivel még két szobát és egy fürdõszobát a
szoba-konyhájához. Így Ferinek sem kel-
lene a rendes fizetés helyett a kevéske
rokkantnyugdíj. Ráadásul ha Józsi bá' ál-
tal termelt tejet iszom, nem csak õ lenne
ma is köztünk, de az a hajléktalan is, aki
régen a mezõgazdaságban dolgozott, és
akit most is alkalmazna Józsi bá'. Így a
hajléktalan már nem lenne se ápolatlan,
se hajléktalan. 

És hogy nekem ebbõl még hasznom is
lenne? Nem meglepõ, hiszen a fentebb
említett szomorú sorsú embereket az én
adómból tartja el az állam; ha dolgozná-
nak, nemhogy nem kerülnének semmibe,
de még õk is bevételt jelentenének az or-
szágnak. A több bevételbõl pedig több
utat, iskolát, parkot, templomot, uszodát
és kórházat lehetne építeni, ami számom-
ra is egyértelmûen hasznos lenne.

Ezek után érdemes elgondolkodni
azon, hogy vajon az a termék olcsóbb-e,
amelyiknek kisebb szám van az árcetli-
jén, vagy az, amelyikre az van ráírva,
hogy Made in Hungary.

Közreadja:
Károvits Tamás

Fórum Made in Hungary Magyar áru
mindenkinek,

olcsón!
Sok, és szerencsére egyre több
szociális boltot nyit a MAGOSZ, ahol
csak magyar termékeket, zöldségeket,
gyümölcsöket, tejtermékeket árulnak,
olcsón. Ha itt vásárolunk, a kiskerese-
tûek és a magyar gazdák is jól járnak!

Budapest VI. kerület,
Székely Bertalan u. 24. 
Nyitva tartás: 
H–P: 7.00–20.00 óra 
Sz: 7.00–15.00 
V: 8.00–15.00 óra 

Budapest V. kerület,
Nádor u. 5. (bejárat a Mérleg u. felõl) 
Nyitva tartás: 
H–P: 7.30–17.00 óra 
Sz: 7.30–13.00 óra 
V: Zárva 

Budapest V. kerület,
Molnár u. 14. 
Nyitva tartás: 
H–P: 7.30–16.00 óra 
Sz: 8.00–13.00 óra 
V: Zárva 

Budapest IX. kerület,
Balázs Béla út 7/b. 
Nyitva tartás: 
H–P 6.00–20.00 óráig, 
Sz-V: 7.00–20.00 óráig

Budapest XIV. kerület,
Fogarasi út 43/B. 
Nyitva tartás: 
H–P 6.00–20.00 óráig 
Sz: 7.00–14.00 óráig 
V: 8.00–13.00 óráig. 

Budapest XIV. kerület,
Telepes u. 114. 
Nyitvatartás: 
H–P: 6.00–13.00 óra 15.00–20.00
óra 
Sz: 6.00–13.00 óra 
V: zárva 

Balmazújváros,
Csegei út 1. 
Nyitva tartás: 
H–P: 5.00–18.00 óra 
Sz: 6.00–13.00 óra 
V: 6.00–12.00 óra

*** www.nemzetihirhalo.hu
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Úgy alakult, hogy legkisebb gyermekünk, Dorka december ele-
je óta egyik betegségbõl a másikba esett. Hol a füle fájt, hol ma-
kacs hörghurut gyötörte, hol pedig ki tudja miért ordított. Ipari
méretekben fáradt szülõk, nyûgös éjszakák, rosszkedvû nappa-
lok váltották egymást. Aztán februárban „végre” olyasmit produ-
kált a gyermek, amire az orvos azonnal a
Szent László Kórházba utalta. Pici piros,
pontszerû bevérzésnek látszó kiütések jelen-
tek meg Dorci hátán. Tájékozottabb anyuka
magától is vírusos agyhártyagyulladásra gya-
nakodna. Az orvos is ezt tette.

Kórházban még egyik gyermekemmel sem
voltam. Úgy látszik, meg kellett szülni a har-
madikat, hogy ezt is megérjem. Szerencsére
manapság már betegjogi alaptétel, hogy a
gyermekkel együtt lehet egyik szülõje is. Igen
ám, de mégsem mindegy, hogy egy széken
vészeli át az amúgy is elcsigázott anyuka
vagy apuka az éjszakát, vagy netán ágyat is
biztosítanak számára. Sietve jelzem, nem biz-
tosítanak. Emberbaráti kivételt csak a szopta-
tós anyák jelentenek, ami nézetem szerint
mégiscsak dicséretes. A humánum ezzel vi-
szont véget is ér. S ha még az élet is rásegít, mint mondjuk ese-
tünkben, akkor bátran nevezhetem pokolnak a szóban forgó kór-
házi tartózkodásunkat.

A kórterem ugyanis nem privát apartman, ahová csak egy ven-
dég szállásolható. Nem bizony! Szobatárs is jár hozzá. Gyerek-
osztály lévén gyerekkorú szobatárs. Kétéves, fiú, faksznis. Ugye
értik? Dehogy értik! Éjjel fél tizenkettõtõl hajnali negyed ötig
üvölt, rázza a fém rácsos ágyat, hol dvd-t akar nézni (laptopon),
hol mesét kell neki felolvasni, de lehet, hogy éppen csak szom-
jas. Egy a lényeg, nem alszik. Az istennek sem, legkevésbé a két-

ségbeesett anyukának. Mire négy nap után hazaengednek a kór-
házból, már komolyan megváltásként élem meg. Hogy közben
Dorcit is meggyógyították, szinte csak ráadás.

Hazajõve egy teljes napig csak alszunk a lányommal, szó sze-
rint kipihenjük a kórházat. És mégis. Valamit, valami pozitívat el

kell áruljak egészségügyi „kalandtúránkról”:
még soha egyetlen gyerekemmel sem éltem
olyan meghitt szimbiózisban, amire most a
kiságy melletti szék kényszerített. Együtt léle-
geztem, sírtam-nevettem a nap 24 órájában
vele, olyan dolgokat láttam, amirõl e négy
nap kényszerösszezártság nélkül soha nem
tudtam volna. A lányom legapróbb rezdülése-
it, elalvási szokásait, annak különbözõ kis ri-
tuáléit mind-mind megismertem. Rácsodál-
koztam, hogy egy alig héthónapos baba már
mi mindenre képes fizikailag és érzelmileg
egyaránt. Bármennyire is furcsa, hálás vagyok
a sorsnak, hogy nekünk ajándékozta ezt a pár
napot. Minden embernek, minden egymással
összetartozó vagy annak hívõ embernek
szüksége lenne ilyen termékeny összezártság-
ra, ahol sem tévé, sem rádió, sem napi tevé-

kenység nem zavarná az egymásra figyelést. Hiszem, hogy döb-
benetes dolgokat tudnánk meg a másikról, akár 20 évi házasság
után is. Engem a kislányom tanított meg erre, és nem gyõzök
elég hálás lenni neki ezért. Mert noha az anyai ösztön semmi-
lyen körülmények közt nem engedné, hogy egyedül maradjon a
kórházban akár egy percet is, mégis a lányom nélkül soha nem
tudtam volna meg, mit jelent az igazi összetartozás, amikor
nemcsak a családnevünk közös, de az ÉLETÜNK is – így, csupa
nagybetûvel.

B. P.

Lányom nélkül soha

Több kismama panaszolta, hogy munkálta-
tója a gyermekgondozási segély (gyes) meg-
szûnése után nem akarja õket továbbfoglal-
koztatni. A Munka Törvénykönyve szerint a
munkavállalót fizetés nélküli szabadság ille-
ti meg a gyermek 3. életéve betöltéséig. A fi-
zetés nélküli szabadság igénybevétele a
munkavállaló jogosultsága, amelyet nem

köteles igénybe venni, vagyis dönthet úgy is, hogy egyáltalán
nem veszi igénybe azt, vagy nem meríti ki annak teljes tartamát,
még azelõtt visszamegy dolgozni, hogy gyermeke 3. életévét be-
tölti.  A munkavállalónak fenti döntését jeleznie kell a munkál-
tatónak, és a munkáltató ebben az esetben elõször köteles kiad-
ni a munkavállaló elõzõ évekrõl áthozott, ki nem adott szabad-
ságát (ha van ilyen), majd ezt követõen köteles a munkavállalót
a munkaszerzõdése szerint, eredeti munkakörében foglalkoztat-
ni, munkával ellátni.

Amennyiben a munkáltató a munkavállaló továbbfoglalkozta-
tását nem tudja biztosítani, rendes felmondással megszüntetheti
a jogviszonyát, azonban ha a fizetés nélküli szabadság hossza a
30 napot meghaladja, a munkavállalót felmondási védelem ille-
ti meg.  A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel,
a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a mun-
káltató mûködésével ( pl. átszervezés, munkakör megszüntetés,
létszámleépítés stb.) összefüggõ ok lehet. A felmondási oknak
valósnak és okszerûnek kell lennie. A munkáltató rendes fel-
mondása esetén a munkavállalót a felmondási idõ felére a mun-
kavégzés alól mentesíteni kell, és legalább 3 éve fennálló mun-
kaviszony esetén végkielégítés is megilleti.

dr.Tóth Beáta
ügyvéd

Kapcsolat, kérdésfeltevés: 06 70 226-6197 (hétfõnként 10-tõl 11
óráig) vagy jogsegely@dko.hu

A kismama jogairól



Kosztolányi Dezsõ 

Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,

tócsákba fürdenek alant a fák,

a földön itt-ott van csak még fehér folt,

a légen édes szellõ szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe

viszik a zavaros szagos vizet,

a lány piros tojást tesz el merengve,

a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,

megrészegül az illaton a föld,

s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

kelet felõl egy sírnak mélyibõl,

elrúgva a követ, fényes sebekkel

száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Foci van
Vasárnap mindig foci van
bármi közbeszól, az odébb van,
összejövünk vagy húszan
itt a helyi suliban.

Van ám káromkodás és nevetés
errõl szól igazán az egész,
öregek és fiatalok vegyesen
a labdát kergetjük, helyesen.

Örülünk, ha nyerünk
hiszen itt a helyünk,
ha jó idõ van a szabadban
rúgjuk a labdát a magasban.

Az öreg Satyi bácsi az ám
Õ az igazi aduász!
A Csacsa bácsi sem tétováz
ontja a gólokat, mint jó csatár.

A Bretty a Pelé a nagy merész
a Leó tiszta agresszió,
a Balu, mint Buzánszky
az Imi meg Hidegkúti.
Zoli és Csabi a hálóõr 
A kapujuk nem bevehetõ,
Õk a csapatkapitányok
feljavítják a társaságot.

A Jani, mint Carl Lewis - futó,
de a labdát is elragadó,
a Bécike, mint Maradóna
néha beáll a lábikója.

Vannak itt fiatalok a nevüket, nem tudhatom,
akit feltétlen ide veszek az a Csiga nagyemberek,
Csiga, mint karhatalom, a labdát tudja rúgni nagyon.

Én magam Ronáldónak képzelem,
de ha látna, elillannék félszegen.

Babar Zoltán
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Nagypénteki
keresztútjárás

A Zámori Hírek áprilisi
(2009/2.) számának
megjelenése napján,
nagypénteken, április
10-én 15 órától közös
keresztútjárást tartottak
községünkben a Re-
meteségnél létrehozott
Kálvárián, melyre a
helyi hívõk mellett
odavárták a tárnoki-
akat és a sóskútiakat is.

Mint ismeretes, a
zámori  gyermekek
rajzaiból készült
tûzzománcképek dí-
szítik a Remeteség
mellett, a temetõkert-
ben felállított stáció-
kat. A helyi iskolások
Jézus Krisztus keresztúti szenvedésének stációiról készített szín-
vonalas rajzaiból kiválasztották a legjobban sikerülteket, me-
lyekbõl egy felkért mûvész tûzzománcképeket készített. (E ké-
pek közül látható három mostani lapszámunkban, a címlapon
és ezen az oldalon.)
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MÛVÉSZ KÁVÉZÓ TÁRNOKON

Március 20-án nyílott meg a tárnoki Mûvelõdési
Házban a Mûvész Kávézó, ahol kellemes környe-
zetben, szolid szalonzenével, képzõmûvészeti és
irodalmi programokkal várják az érdeklõdõket.

A megnyitó közönsége az Ars Hungarica és Ne-
mes Tibor festményeibõl összeállított kiállítást te-
kinthette meg. Köszöntõt mondott Radics Ernõ al-
polgármester, a kiállítást Pap Miklós, a Pest Megyei
Közgyûlés tagja nyitotta meg. A rendezvény ven-
dége Haas György író, a Szabad Európa Rádió egy-
kori tudósítója volt. Közremûködött Gyõrffy Ger-
gely hegedûmûvész.

A kiállítás-megnyitó után Sármándi Pál Emberek
között címû könyvét mutatták be. A szerzõvel
Böröndi Lajos Kormos István-díjas költõ beszélge-
tett. A szalonzenét Andrási Zoltán biztosította.
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ÖTMILLIÓS ESZKÖZCSOMAG A TÜDÕGYÓGYINTÉZETNEK

A törökbálinti tüdõgyógyintézet nyerte a K&H
Bank pályázatát. A gyermekosztály közel ötmillió
forint értékû eszközcsomaggal gazdagodott.

„A pályázat útján elnyert eszközökkel sokkal na-
gyobb biztonsággal tudjuk elvégezni azokat a be-
avatkozásokat, melyek lehetõvé teszik a szájon át
táplálás megkezdését, a beszéd kialakulását és vé-
gül a gyógyult gyermek hazaengedését” – mondta
dr. Kádár László, a Pest Megyei Tüdõgyógyintézet
Csecsemõ-és Gyermekpulmonológiai Osztályának
osztályvezetõ fõorvosa. 

A súlyos csecsemõkori légúti szûkületben szen-
vedõ kis betegek ellátása hazánkban intenzív osz-
tályon történik. Nem egy gyermek hónapokig,
akár évekig viseli a légcsövébe vezetett tubust.
Szájon át nem lehet õket táplálni, beszédre kép-
telenek és családjukkal együtt intenzív osztályhoz
kötöttek. 

A K&H „Gyógyvarázs” programja 2008-as pá-
lyázati nyertesének, a Pest Megyei Tüdõgyógyinté-
zet Gyermekpulmonológiai Osztályának adomá-
nyozott bruttó 4 760 000 forint értékû eszközcso-
mag többek
között eb-
ben a be-
tegségben
szenvedõ
kisgyerme-
kek ellátá-
sát, gyó-
gyulását és
körülmé-
nyeinek javítását segít. Az elnyert eszközöket to-
vábbi 4 760 000 forint értékû biztosítással egészí-
tette ki a K&H. Az eszközök tételesen: 3 db optika,
5 db rövid szívó, 2 db gyógyszeradagoló pumpa, 2
db optikás fogó, 1 db õrzõmonitor, 2 db merev
excisor. 
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JUBILEUMI RENDEZVÉNYEK NÉGY MEGYÉBEN

Négy megye, Pest, Fejér, Veszprém és Zala idén
ünnepli fennállásának 1000. évfordulóját. Az ön-
kormányzatok egész éves programsorozattal ün-
neplik a millenniumot, de ami a legfontosabb, kö-
zösen, egymással összefogva mutatják be Magyar-
országnak és a nagyvilágnak a történelmi és kultu-
rális örökségüket.

– Az ezeréves múlt és a millenniumi ünnepségso-
rozat is azt jelzi, hogy nemcsak múltja, hanem jövõ-
je is van a magyar megyerendszernek. Pest, Fejér,
Veszprém és Zala megye is idén ünnepli 1000. év-
fordulóját, amit méltóképpen és közösen ünnepel-
nek meg – jelentették be a megyék vezetõi a buda-
pesti Megyeházán rendezett sajtótájékoztatón. 

A sajtótájékoztatón a négy megyei közgyûlés el-
nöke ismertette az egész éven át tartó rendezvény-
sorozat fontosabb állomásait. Dr. Szûcs Lajos Pest
megye nevében elmondta, hogy már több mint
100 település jelezte részvételét saját rendezvény-
nyel a millenniumi ünnepségekben, de a megyei
önkormányzat önállóan is szervez programokat.
Az évforduló kapcsán a megye vezetése minden
településre és minden intézménybe elviszi a mil-
lenniumi emlékzászlót is.

A sajtótájékoztatón a vezetõk bemutatták azt a
kiadványt is, amely részletesen tartalmazza a négy
megye millenniumi rendezvényeit.

ELÕZNI TILOS!

A közlekedési tárca a közlekedés további könnyí-
tése és biztonságosabbá tétele érdekében újabb
szakaszokra is kiterjeszti az elõzési tilalmat a 3,5
tonna össztömeget meghaladó tehergépjármûvek
számára. 

Az M1-es és M3-as autópályákon a fõvárosból
kifelé vezetõ irányban  kikerülnek a korlátozó
táblák, illetve az M7-es autópálya Budapestrõl
kivezetõ szakaszán két új helyen, az M1-M7
csomóponttól Pusztazámor-Sóskútig és a Szé-
kesfehérvárt elkerülõ szakaszon sem elõzhetnek
a jövõben a teherjármûvek. A tehergépkocsikra
vonatkozó elõzési tilalom kiterjesztésével a mi-
nisztérium célja, hogy még gyorsabbá és biz-
tonságosabbá váljon a fõváros megközelítése és
immáron a fõváros irányából haladó forgalom is
a személygépkocsival közlekedõk számára. A
táblázást az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. mun-
katársai folyamatosan végzik.

A tárca vizsgálja a korlátozás további kiterjeszté-
sének lehetõségét, és dolgozik az intézkedés cél-
zottabb, csak a kiemelkedõen terhelt napszakokra
(így pl. a reggeli órákra) vonatkozó bevezetése le-
hetõségének megteremtésén. Hosszú távon pedig
még hatékonyabb megoldást jelenthet a dinamikus
forgalomszabályozást biztosító, változtatható jel-
zésképû táblák teljes magyar autópálya-hálózaton
történõ kiépítése.
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BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

A Napra-Forgó Kht. által szervezett tanfolyam lezárultával
26 raktáros-targoncavezetõ vette át OKJ-s bizonyítványát
február 27-én Érden.  A kht a TÁMOP - 1.4.1 - 07/1-2008-
0047 számú pályázati támogatással szervezte meg  26 fõ
45 év feletti és/vagy megváltozott munkaképességû mun-
kanélküli személy raktáros szakmára való átképzését. A
tanfolyam a közelmúltban sikeresen lezárult. A bizonyít-
ványokat ünnepélyes keretek között adták át a Polgárok
Házában rendezett ünnepségen.

MEGÚJUL A VÁROSKÖZPONT

Egymilliárdos beruházás keretében, 200 milliós önrésszel
újulhat meg Érd városközpontja jövõre. Csõzik László
alpolgármester sajtótájékoztatón jelentette be: az integrált
városfejlesztésre benyújtott uniós pályázat elsõ körben
800 millió forint támogatást nyert, a részletes tervek
kidolgozására hat hónap áll rendelkezésre, ezután
várható végleges döntés. Pozitív elbírálás estén 2010
közepére elkészül a beruházás. 

DIÁKOK A VÍZMÛTELEPEN

A víz világnapja alkalmából az ÉTV Kft. – immár hagyo-
mányosan – nyílt napokat szervezett a térség diákjai, az
érdeklõdõ iskolák számára a cég Duna-parti telepén. A
nyílt napok célja a diákok környezet iránti felelõsségének,
környezettudatosságának növelése, a vízhez és a szenny-
vízhez kapcsolódó gyakorlati ismereteik bõvítése, vala-
mint az ivóvíz élvezetének megtapasztalása, az élõvíz
megóvásának fontossága. 

Az iskolákat a kft. levélben kereste meg, felajánlva a le-
hetõséget, és kínálva a látványos szakmai programokat. A
vízmûtelep az iskolákkal való egyeztetés alapján megha-
tározott idõpontban – óránkénti indulással – fogadta a lá-
togatókat. A március 23-24-én zajló programokon össze-
sen 457 általános iskolás tanuló és 60 fõ óvodás vett
részt. 

Az óránként induló csoportok egy meghatározott út-
vonalon végig haladva – a kft. szakembereinek kísére-
tében – megismerkedtek a korszerûsített telep mûködé-
sével, a vízkezelés folyamataival, a kapacitás adataival.
Betekinthettek olyan helyekre, ami más alkalmakkor
nem látogatható. Így megnézték a szivattyúgépházat,
ahonnan naponta átlag 15 000 m3 vizet juttatnak el az
érdi és a környékbeli fogyasztókhoz. Megismerhették a
diszpécserek által kezelt folyamatirányító rendszert,
amely információkat ad a vízellátó-rendszer víztározó-
inak telítettségérõl, a szivattyúk mûködésérõl. Egy
szemléltetõ terepasztalon áttekinthették a szolgáltatási
terület vízi létesítményeit, kutakat, víztározókat, géphá-
zakat, víztornyokat. 

A séta során feltett kérdésekre a kft. szakemberei vála-
szoltak. A sétát követõen egy kis pihenés következett,
amely alatt a telep tárgyalótermében vetítéssel egybekö-
tött prezentáció keretében megismerkedhettek a diákok a
vízszolgáltatás folyamatával, a víz kezelésével, tisztításá-

val, és a jó ivóvíz paramétereivel. Tájékoztatást kaptak a
szolgáltatás ellátásához szükséges gépek, berendezések
2008-ban végrehajtott felújításáról. 

A vízszolgáltatás éltetõ termékét, az ivóvizet
ívóvízkóstoló keretében ízlelhették meg a diákok. Sokan
közülük még alig ittak csapvizet, és meglepõdve tapasz-
talták, hogy milyen üdítõ és jó szomjoltó. Megismerhették
az országos csapvízkapmány szolgenjét is: „Csapvíz –
bármikor megengedheted magadnak.” A szlogen egyik
értelmezhetõségét számadatokkal is alátámasztotta a
vízmûtelep vezetõje, amikor bemutatta a diákoknak egy 4
tagú család fejenkénti napi 2 l folyadékbevitelére fordított
kiadását csapvíz, illetve különféle üdítõitalok fogyasztása
esetén. 

A vízkóstolás után ismét egy elõadás következett, me-
lyen a diákok a szennyvízkezelés bonyolult feladatairól, a
civilizáció kihívásairól, valamint az ÉTV Kft. fejlõdésérõl
és eredményeirõl tájékozódhattak. A gyerekek élvezték a
gyakorlati programot. Sokan nem jártak még hasonló te-
lepen, és szinte mindenkinek újdonsággal szolgáltak a lá-
tottak. Az is meglepetésként érte õket, hogy milyen sok a
teendõ a vízzel, míg tiszta vízként eljut otthonaikba, és
mennyire fontos és költséges a szennyvíz megtisztításá-
nak folyamata. 

VERS-ELÕ

Április 15-én szerdán – a költészet napja alkalmából – ci-
vil versünnepet  rendeznek Érden a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban.  Az esemény egy verses találkozó lesz, ahol
a versszeretõ emberek megosztják egymással (felolvassák,
elmondják) azokat a versben megfogalmazott gondolato-
kat, amelyek sokat jelentenek számukra. 

Öröm, ha egy verset olvas, hall, esetleg ír? Ossza meg
másokkal! Április 15-én VERS-ELÕ  a városi könyvtárban!

Szereti a verseket? Olvassa föl, mondja el az ön számá-
ra legkedvesebbet a Csuka Zoltán Városi Könyvtár költé-
szet napi estjén, április 15-én.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár  Érd, Hivatalnok utca 14.
23/365-470 Info: www.csukalib.hu
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SZÁZHALOMBATTÁN MÛKÖDIK A MAGYAR FESZTIVÁL BALETT

A Markó Iván Kossuth-díjas, Príma
Primissima Díjas, Érdemes Mûvész
vezette Magyar Fesztivál Balett az
idei év õszétõl Százhalombattán
mûködik. 

A 13 tagú társulat 5 tagja Százha-
lombattán él, de mindannyiukat meg-
fogta Százhalombatta kellemes han-
gulata, kultúra iránti fogékonysága. A

város és a társulat egy 5 évadra szóló megállapodást
kötött, amelynek aláírására a képviselõ-testület a márciusi
testületi ülésen felhatalmazta a polgármestert. A Magyar
Fesztivál Balett egyébként március végén két elõadást is
tartott a városban.

DEFIBRILLÁTOROK SZÁZHALOMBATTÁN

Közel hárommillió forin-
tért hat defibrillátort szer-
zett be a százhalombattai
önkormányzat. A város
képviselõ-testületét
Kolonics György hirtelen
halála indította arra, hogy
pénzt különítsen el
defibrillátorok megvásár-
lására. Három defibrillátor a városi szabadidõ központ léte-
sítményeibe, kettõ a családsegítõ és gondozási központba,
egy pedig a Barátság Mûvelõdési Központba kerül. A készü-
lékek kezelését a városi egészségügyi központ szakemberei
az érintett helyszíneken tanfolyamokon tanítják be.

ÁPRILIS 1-JÉTÕL LÁTOGATHATÓ A RÉGÉSZETI PARK

Magyarország elsõ õskori szabadtéri múzeuma, a százha-
lombattai Régészeti Park április 1-jén megnyitotta kapuit
a látogatók elõtt. Áprilistól októberig gazdag programok
várják a régészetet, történelmet kedvelõket. Április 24-én
kerül sor az egész napos szezonnyitó rendelvényre. Cím:
Régészeti Park, Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u. 1. 

A Régészeti Park mellet a „Matrica” Múzeum is látogat-
ható, ahol az állandó kiállítás, az idõszaki kiállítás és ren-
dezvények biztosítják a szabadidõ hasznos eltöltését. A
„Matrica” Múzeum (ejtsd: mátrika) a római kori település
nevét viseli.

Programok. Állandó kiállítás: Terek, emberek, évezre-
dek – Ízelítõ a város tízezer éves múltjából. Április 15. 17

óra: Ismeretter-
jesztõ elõadás-
sorozat minden-
kinek. Téma: Há-
rom nézõpont a
magyar honfogla-
lókról. Elõadó:
dr. Takács Miklós
régész. Az elõ-
adás ingyenes! Április 17-tõl május 10-ig: Dávid Mûvé-
szeti Szabadiskola mûvészeti kiállítása. 

A rendezvények helyszíne: „Matrica” Múzeum, Száz-
halombatta, Gesztenyés út 1-3. Információ: Dobos Ág-
nes, Tel: 06 30 9966-045, 23-354-591/ 15-ös mellék E-
mail: agnesdobos@matricamuzeum.hu
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CSALÁDI NAPKÖZIVEL A TÖBB GYERMEKÉRT

Szûcs Erika szociális és munkaügyi miniszter és Dobrev
Klára sajtótájékoztatón ismertette március 20-án az önkor-
mányzatok által is támogatott családi napközik létesítését
megkönnyítõ változásokat és lehetõségeket Budaörsön.

A rugalmas rendszerû családi napköziotthonok elterje-
dése növelheti a gyermekvállalási kedvet – jelentette ki
Dobrev Klára Budaörsön egy ilyen otthonban. Dobrev
Klára elmondta: a családi napközi megkönnyíti az anyák-
nak eldönteni, hogy újra dolgozni szeretnének, megtartva
a gyest a munka mellett a gyermek 3 éves koráig, vagy in-
kább otthon maradnak. A 10 éve mûködõ családi napkö-
zi rendszer modellje alkalmazkodik a szülõk idõbeosztá-
sához, és a gondozók személyre szabottan segítik a rájuk
bízott kicsinyek egészséges fejlõdését. Ráadásul ezek a
kis létszámú gyerekcsoporttal mûködõ intézmények ke-
vesebb költséggel tarthatók fenn, mint a hagyományos in-
tézmények – tette hozzá.   Szûcs Erika munkaügyi és szo-
ciális miniszter azt hangsúlyozta, hogy jelenleg már hoz-
závetõleg 200 családi napköziotthon mûködik az ország-
ban, a korosztályos gyerekek 10 százalékáról, körülbelül
2000 kicsinyrõl gondoskodnak e helyeken a családi lég-
kört leginkább megközelítõ körülmények biztosításával.
Ezen intézmények fenntartásához az állami támogatás
mellett sok helyen az adott település önkormányzata is
hozzájárul. Így kevesebb a szülõkre jutó anyagi megter-

helés. Budaörsön például az önkormányzat egy gyerek
havi ellátmánya egyharmadát – 25 ezer forintot – adja e
célra saját költségvetésébõl – mondta a miniszter. 

ÉLÕHELY-REKONSTRUKCIÓ A FOKOZOTTAN VÉDETT ERDÕBEN

Ez év februárjában végre megkezdõdött Budaörsön a
Domb utca–Odvashegy utca által határolt, fokozottan vé-
dett területen található, leromlott tájidegen akácos erdõ-
sáv megmentése, az élõhely teljes rekonstrukciójával, ho-
nos fafajokkal történõ felújításával. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. – a terület kezelõje – az Európai
Unió támogatásával valósítja meg a terület rehabilitáció-
ját, melynek eredményeként az elkövetkezendõ 10-15 év
alatt a növény- és állatvilág számára egyaránt kedvezõ új,
természetes élõhely alakul ki. Ennek azonban ára van: el-
sõ lépésként még a vegetációs idõszakon kívül le kell ter-
melni az idegenhonos akácerdõt, majd a területet a több
száz köbméternyi kommunális- és építési hulladéktól kell
megszabadítani. Ez alapfeltétele a terület megtisztításá-
nak, hogy teret kaphasson az újonnan telepített õshonos
természetes újulat (csertölgy), melyet csermakk vetésével
valósítanak meg. A csermakk magonccá fejlõdésének biz-
tosításához az erdõterület köré kerítés létesítése szüksé-
ges, mely a vadkár elhárítását, valamint az újabb illegális
szemétlerakások megakadályozását is biztosítja.
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Egy kis mozgás…

(Írásunk az 5. oldalon.)

…mindenkinek
kell!


