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A tartalomból

• Megkérdeztük a
polgármestert…

• Beszámoló a testületi ülésekrõl
• Visszapillantó az iskolaévre

• Nagy siker volt: Három falu,
két keréken

• Falunapi események

Égi csikón… 

Égi csikón léptet a nyár
tarka idõ ünnepe jár,
táncra való, fürdeni jó,
nagy hegy alatt hûsöl a tó.

Hogyha kijössz, messzire mégy,
Hogyha maradsz, csípdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
Tarka idõ szõttese száll.

(Weöres Sándor)

Honlapajánló
www.pusztazamor.hu
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Három falu két keréken, 2007
Sikeres kerékpártúra három település részvételével

Fotó: Rózsahegyi Tibor
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Az államalapítóra emlékezünk
Augusztus 20-án, nemzeti ünnepün-
kön az államalapításra és az állam-
alapítóra, Szent István királyunkra
emlékezünk.

I. (Szent) István király a magyar történe-
lem egyik legfontosabb személyisége:
az elsõ keresztény király, a magyar ál-
lam megalapítója és a magyar keresz-
tény egyház megszervezõje. Apja, Géza
fejedelem, anyja pedig az erdélyi gyula
vezér Sarolt nevû leánya volt. István
970 körül született. Születésekor ugyan
a pogány Vajk nevet kapta, 972-es meg-
keresztelésekor az elsõ keresztény vér-
tanú, István nevét adták neki. István
996-ban feleségül vette Henrik bajor
herceg vallásos leányát, Gizellát. Gizel-
lával sok hittérítõ és lovag jött Bajoror-
szágból.

997-ben, Géza fejedelem halála után
Istvánt választották meg fejedelemnek.
Uralkodása elején pogány rokona, Kop-
pány vezér fegyveresen kelt fel ellene,
hogy õt megölje, a trónt elfoglalja, és öz-
vegy édesanyját, Saroltot feleségül vegye.
A fiatal István, aki a krónika szerint akkor
vett fel elõször kardot, összegyûjtötte se-
regét, Isten segítségét kérte, majd gyõzel-

met aratott az ellenség felett. István és
Koppány harcában nemcsak az forgott
kockán, hogy ki lesz a magyar nép ural-
kodója, hanem nagy valószínûséggel az
is, hogy a magyar nép megmarad-e po-
gány hitében, vagy a kereszténység útjá-
ra tér. István gyõzött, és az utóbbi követ-
kezett be. Késõbb évszázadokon át a ma-
gyar nép védte Európát a pogányok invá-
ziójától. Az egykor pogány magyarság a
keresztény Európa védõbástyájává vált.

Istvánt az ezredfordulón, kb. 1000 ka-
rácsonyán koronázták királlyá Eszter-
gomban a II. Szilveszter pápa által kül-
dött koronával, ami azt jelentette, hogy a
pápa õt független keresztény királynak is-
merte el. Ezzel megalakult a független
keresztény magyar királyság. István a
Kárpát-medence magyar törzseit vagy
fegyverrel, vagy békés úton hajtotta ural-
ma alá, a lázadásokat pedig leverte.
Uralkodása alatt a magyar törzsek szö-
vetségébõl létrehozta az egész Kárpát-
medencére kiterjedõ keresztény magyar
államot.
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– Polgármester úr, a község vezetése úgy
döntött, hogy a korábbi negyedéves
gyakoriság helyett kéthavonta jelenik
meg a Zámori Hírek. Mi indokolta a vál-
toztatást?

– Az utóbbi idõben a zámori lakosok
mind gyakrabban tették szóvá, hogy az új-
ság háromhavonkénti vagy esetenként még
ritkább megjelenése miatt számos fontos
információ nem vagy késve jut el hozzá-
juk. A képviselõ-testület egységes volt ab-
ban, hogy indokolt a helyi tájékoztatás
színvonalán javítani. Úgy értékeltük, hogy
havilap megjelentetése – figyelemmel a la-
kosság lélekszámára és a helyi események,
rendezvények gyakoriságára – nem indo-
kolt, ezért a kéthavi megjelenés mellett
voksoltunk. Úgy vélem, hogy az újság
megjelentetésében augusztustól közremû-
ködõ Kornétás Kiadó szakmai múltja meg-
felelõ garanciát jelent arra, hogy a Zámori
Hírek a jövõben is színvonalas helyi médi-
umként szolgálja a település lakóit. A kö-
zeljövõben azt is áttekintjük, miként lehet-
ne a község internetes honlapját frissebbé,
naprakészebbé tenni.

– A kiadó zömmel a lap szerkesztésé-
vel, nyomtatásával kapcsolatos teendõ-
ket végzi. Ki és milyen tartalommal fog-
ja kéthavonta megtölteni az újság ha-
sábjait?

– Továbbra is számítunk mindazokra,
gondolok itt az intézmények vezetõire,
dolgozóira, a polgármesteri hivatal mun-
katársaira, a helyi civil szervezetek veze-
tõire, tagjaira, akik eddig is beszámoltak a
munka-, illetve szakterületükön történtek-
rõl, alapítványuk, egyesületük  életérõl.
Egy községünkben építkezõ és családjá-
val hamarosan ideköltözõ újságíró, Mar-
ton Anna is jelezte, hogy kész segíteni a
lapszámok összeállítását; számos olyan
új, közérdeklõdésre számot tartó rovat el-
indítását tervezi, amely révén még érde-
kesebb, olvasottabb lesz az újság. Azt
szeretnénk elérni, hogy a Zámori Hírek a
település színvonalas és hasznos közéleti
fóruma legyen, melynek lapjain kétirányú
információáramlás valósul meg. Egyfelõl
közvetíti, megismerteti a lakossággal a
képviselõ-testület döntéseit, a polgármes-
teri hivatal közleményeit, a kistérség éle-
tével kapcsolatos eseményeket, másfelõl
pedig fórumot biztosít az itt élõk vélemé-
nyének, ötleteinek, javaslatainak.

– Közel tíz hónap telt el a tavaly októ-
beri helyhatósági választás óta. Polgár-
mester úr hogyan jellemezné az elmúlt

idõszakot, a község jelenlegi gazdálko-
dási helyzetét?

– Pusztazámor egyike a több mint há-
romezer önálló önkormányzattal rendel-
kezõ településnek, vagyis ugyanazokkal a
gondokkal kell szembenéznünk, mint a
hozzánk hasonló nagyságrendû és adott-
ságú településeknek. A folyamatosan
csökkenõ központi támogatás ellenére
biztonságosan mûködtetjük a községet,
biztosítjuk intézményeink színvonalas
mûködését, és igyekszünk megvalósítani
fejlesztési célokat is. Ugyanakkor nem ti-
tok, hogy ezért mind nagyobb erõfeszíté-
seket kell tennünk. Néhány éven belül az
elért színvonal megtartása, illetve az elõ-
relépés csak pluszforrások bevonásával
lesz lehetséges. A képviselõ-testület folya-
matosan vizsgálja, hogy a Pusztazámori
Regionális Hulladéklerakó mellett milyen
cégeket, vállalkozásokat tudnánk befo-
gadni, letelepíteni. Amennyiben az ez irá-
nyú tárgyalások konkréttá válnak, úgy ar-
ról természetesen tájékoztatjuk a lakossá-
got, kikérjük a véleményét.

– Van egy terület, melyen hamarosan
döntést kell hozniuk, ez pedig a helyi is-
kola ügye. 

– Valóban, a közoktatásról szóló tör-
vény módosítása elõírja, hogy a fenntartó-
nak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia
kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfo-
lyammal mûködõ általános iskolájának
tagintézménnyé történõ átalakításáról
vagy az általános iskolai feladatok iskola-
fenntartás nélkül történõ megoldásáról. A
képviselõ-testület felkérésére elkészített
szakértõi elemzés teljeskörûen feldolgoz-
za a problémakört. Ennek ismeretében
úgy látjuk, hogy az egyetlen lehetséges és
jó megoldás, ha a pusztazámori iskola a
2008/2009-es tanévtõl  a sóskúti iskola
tagintézményeként mûködik tovább.
Hangsúlyozni szeretném: ez a megoldás
semmiféle hátránnyal nem jár sem a gye-
rekek, sem az intézmény dolgozói számá-
ra. Nem szûnik meg településünkön az is-
kola, hiszen feladatellátási helyként to-
vábbra is itt mûködik. Sõt, az erõk kon-
centrálása, a normatívák optimálisabb
igénybevétele miatt ez a megoldás szá-
mos elõnnyel is járhat.

– Végezetül lépjük át a község határa-
it. Az Országgyûlés a közelmúltban át-
rajzolta a kistérségek térképét; Érd,
Diósd, Tárnok és Százhalombatta, kilép-
ve a Budaörsi Kistérségbõl, új kistérséget
alakít. Pusztazámor maradt a Budaörsi

Kistérségben, jóllehet kapacitálták a vál-
toztatásra.

– A Budaörsi Kistérség tagtelepülései-
nek meghatározását annak idején elfo-
gadtuk, jóllehet Érdhez több szállal kötõ-
dünk, mint Budaörshöz. Az elmúlt évek-
ben kezdtük megtanulni a kistérségi mû-
ködés „finomságait”; sikeresen szerepel-
tünk pályázatokon, az életünket meg-
könnyítõ mikrotársulásokat hoztunk létre,
tehát bátran mondhatom, túl vagyunk a
tanulóidõn. Képviselõ-testületünk úgy ha-
tározott, hogy jelenleg nem aktuális a vál-
tás. Hozzáteszem, döntésünk nem változ-
tatta meg Érd és Pusztazámor jó kapcsola-
tát, számos területen való együttmûködé-
sét. A lakosságot ez úton is szeretném
megnyugtatni: a kistérségi határok válto-
zása semmilyen módon nem érinti az itt
élõket, az eddig megszokott szolgáltatá-
sokat – például a szakorvosi ellátást, ok-
mányirodai ügyintézést – ugyanúgy
igénybe vehetik Érden, mint eddig tették.
Sok sikert kívánunk az új Érdi Kistérség-
nek céljai megvalósításában. Mi egyelõre
a kitaposott, már bejáratott ösvényen ha-
ladunk tovább, szándékunk szerint élvez-
ve és kihasználva a kistérségi társulás
nyújtotta lehetõségeket, elõnyöket.

Kiss Zoltán

Korrekt tájékoztatás és párbeszéd a lakossággal
Beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel
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Május 19-én már negyedik alkalom-
mal kerekeztünk a három szomszéd
vár (Pusztazámor, Sóskút, Tárnok) ci-
vil szervezetei által kezdeményezett
kerékpártúrán. Ez évben a túra szer-
vezõje és házigazdája a Sóskút 2000
Egyesület volt. 2004-ben õk kezde-
ményezték a rendezvényt, amely év-
rõl évre egyre népszerûbb a három
falu minden korosztálya körében.

Az idõjárás kegyeibe fogadta a résztvevõ-
ket, remek tavaszi idõben teljesíthették a
majd 20 kilométeres túratávot.

A túra 10 órakor rajtolt Sóskútról. Mi,
zámoriak, a gyülekezés és regisztrálás után
fél 11-kor csatlakoztunk a menethez. A Tár-
noki Rendõrõrs és a sóskúti, pusztazámori
polgárõrök mintaszerû biztosításával pedá-
loztunk a tárnoki pecatóig, ahol rövid pihe-
nõt tartottunk. A Tárnoki Hagyományõrzõ
Egyesület édességgel és ásványvízzel ked-
veskedett a túrázóknak. A tárnoki résztve-
võk csatlakozása után folytattuk utunkat a
sóskúti focipályáig. A klubház elõtt a ren-
dezvény fõvédnöke, Keller László ország-
gyûlési képviselõ és a túra aktív résztvevõi-
ként is szereplõ polgármesterek (König Fe-
renc – Sóskút, Pátrovics Benedek – Pusz-
tazámor, Szolnoki Gábor – Tárnok) köszön-
tötték a már több mint 300 fõre duzzadt tú-
rázó közönséget.

A levegõben már jóféle illatok terjedez-
tek, a hatalmas üstben ínycsiklandó bog-
rácsgulyás rotyogott. A sóskútiak kitettek

magukért. A megérkezett porfelhõlovagok
jóízût ebédeltek, miközben hangulatos tér-
zenét sugárzott a kihelyezett kihangosító.
Ebéd után többfordulós csapatvetélkedõ-
ket szerveztek a házigazdák. A vetélkedõn
kis községünk alkalmilag összeállt tizen-
éves csapata, Hernádi Danó vezetésével,
tisztesen helytállva – a felnõttek buzdításá-
tól kísérve – remek eredményt ért el. 

Nagy sikere volt a korosztályos KRESZ-
vetélkedõknek és a tombolának is. Körül-
belül délután három óráig tartott a jó han-
gulatú összejövetel. Ezt követõen ismét
élményekkel gazdagodva kerekezhettünk
hazafelé. Nagyszerû érzés volt részt ven-
ni a túrán. A testmozgás jót tett minden
résztvevõnek, miközben élvezhettük tér-
ségünk panorámáját és remek levegõjét.

A rendezvény megszervezéséért köszö-
net illeti a három civil szervezet önkéntes
segítõit, az önkormányzatokat; köszönjük
a rendõrség, a polgárõrök példamutató
út- és technikai biztosítását.

Kis falunk a részvétel tekintetében ismét
kitett magáért – összesen 89 fõ teljesítette
a túra követelményeit. A legfiatalabb kere-
kezõk ötévesek voltak. Jegyezzük fel ne-
vüket: Hernádi Bence, Mózes Patrik, Tég-
lás Norbert. (Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy némi szülõi segítség is szükségelte-
tett részvételükhöz.) Döntõen tizenévesek
voltak a résztvevõk, de szép számmal kép-
viseltették magukat a 40-es, 50-es, sõt a
60-as korosztály tagjai is.

Jövõre újra találkozunk!
Dobos Ferenc

Három falu két keréken, 2007
Sikeres kerékpártúra három település részvételével
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A 2006/2007. TANÉV LEGEREDMÉNYESEBB TANULÓI:
1. osztály: Csóli Milán, Kovács Anett, Madari Martina,

Stankovics Dániel
2. osztály: Stöckler Miriam
3. osztály: Gróh Katinka, Kaczor Patrik, Moravecz Roxána
4. osztály: Horváth Adrienn, Kerkuska József, Nagy Beatrix,

Roller Krisztina

A diákok és nevelõik a Zámori Hí-
rek augusztusi számának megje-
lenésekor még a vakáció önfeledt
napjait élik. Mégsem árt felidézni
a mögöttünk álló tanév utolsó he-
teit, biztatásul, ha majd újra be-
csöngetnek. Május és június az is-
kolaév eseménydús hónapjai vol-
tak az idei tanévben is. Ekkor zaj-
lottak az év végi számonkérések,
de ez idõ tájt rendeztünk számos
közösségi programot is, melyek
változatossá és emlékezetessé tet-
ték az évzárás idõszakát.

Visszapillantó
Akikre különösen büszkék vagyunk

APusztazámor Községért Közalapítvány és az iskola Gyermekmosoly Alapítványa
jóvoltából nagy érdeklõdés mellett rendeztük meg az idei gyermeknapot is. Totyo-

gós babáktól kezdve a nagy kamaszokig minden korosztály képviseltette magát. Külön
öröm volt, hogy a szülõk, nagyszülõk is aktívan részt vállaltak a programokban. Az
apukák a krumplipaprikás elkészítésében jeleskedtek, míg az anyukák számlálatlanul
és fáradhatatlanul sütötték a palacsintát. Köszönjük munkájukat. 

A vállalkozó szellemû felnõttek a csapatjátékokba kapcsolódtak be, együtt verseng-
ve kicsikkel-nagyokkal Játékország koronájának megszerzéséért. A gyerekek ezen kívül
különféle ügyességi feladatok teljesítésével gyûjtötték a fabatkát, amelyet azután a lég-
várban való ugrálásra, arcfestésre vagy a népi játékokra „költhettek el”. A játszóház
sokféle barkácsolásra adott lehetõséget. A jutalom itt sem maradt el. A kész munkada-
rabon felül fabatkával gazdagodtak az ügyeskedõk.

Közös játék, jókedv a gyermeknapon

Angolnyelv-tanfolyam Pusztazámoron
Angolnyelv-tanfolyamot szervezünk kezdõk részére a Pusztazámori Általános Iskolában.

Az oktatás 3-7 fõs csoportokban történik, elsõsorban felnõttek részére. 
Az oktatás heti 2×3 órában folyik (kedd–csütörtök 17.00 órától). 
A tanfolyam csak megfelelõ számú jelentkezõ esetén kezdõdik. 

Jelentkezés és további információ: 06 20 4951-952, hétköznapokon az esti órákban.
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Akorábbi szokásokkal ellentétben most az egyes osztályok
külön mentek kirándulni. A legkisebbek a környékkel ismer-

kedtek. A másodikosok a Planetáriumba látogattak el. Az is él-
ményt jelentett számukra, hogy tömegközlekedéssel utaztak a
fõvárosba. A harmadikosok Érd természeti és történelmi neveze-
tességeit keresték fel. Érdekes volt a valóságban megfigyelni,
amit környezetismeretbõl tanultak, vagy a történelmi mondák
kapcsán olvastak. A negyedikesek kétnapos kirándulásának
Orfû és Pécs volt a célpontja. A sok látnivalón túl attól is emlé-
kezetesek maradnak e napok, hogy ez az osztály õsztõl már új
iskolában, új közösségben folytatja tovább tanulmányait.

KÉPEINKEN: A NEGYEDIKESEK PÉCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN JÁRTAK (JOBBRA),
A TERMÉSZET FELFEDEZÉSE (BALRA LENT), EMLÉKFOTÓ ÖT VIDÁM

KIRÁNDULÓRÓL

Szeretni is tanítunk…

Anyák napjára készülve nem csak verselni, táncolni, zenélni tanítjuk növendékein-
ket, de szeretni is. Az idei anyák napi ünnepségen szép számban jelenlévõ meg-

hatott anyukákat, nagymamákat látva elmondható, sikerrel.

Felkerekedett az iskola

Az összeállítást készítette: Mészáros Ildikó igazgató



Közös akarattal a parlagfû ellen!
Egészségügyi adatok szerint hazánkban a lakosság 15-20 százaléka allergiás a parlagfû pollenjére. A
parlagfû elleni védekezés mindannyiunk érdeke. 

A Zámori Kör ezúton szeretné megköszönni a Pusztazámor Község Önkormányzata által 2006-ban
nyújtott segítséget, mellyel lehetõvé tették, hogy a Pest Megyei ÁNTSZ kezdeményezésére meghirdetett
pályázaton eredményesen részt vehettünk. Egyesületünk az idén is benyújtotta pályázatát a
„Parlagfûmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság és az ÁNTSZ felhívására. 

Kérjük, hogy  2007. augusztus 1. és szeptember 15. közötti idõszakban, aki teheti, zsákokba szedje a
környezetében elõforduló parlagfüvet. Megköszönnénk, ha lehetõség szerint minél több saját zsákot
használnának fel a gyûjtéshez, mivel akkor zsákok vásárlása helyett inkább több ajándékot vehetnénk a
tombolához.
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Pusztazámor Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete június 4-
én 18 órától tartotta június havi ülé-
sét a Községháza tanácskozótermé-
ben; az ülésnapon hét napirendi pon-
tot tárgyaltak meg a képviselõk.

A képviselõ-testület elsõként a pusz-
tazámori gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról készült beszámo-
lót vitatta meg és fogadta el. A napirendi
pont tárgyalásakor meghívottként jelen
volt Tóth Attila, a Pusztazámori Gyermek-
jóléti Szolgálat vezetõje. Képviselõi kér-
désekre válaszolva Tóth Attila szólt a
munkájuk során szerzett tapasztalatokról,
a gyermekek napközbeni ellátását segítõ
családi napközi létrehozásának, mûködé-
sének lehetõségeirõl, feltételeirõl, míg dr.
Kosztyi Emma jegyzõ a közösségi színtér
mûködésérõl  tájékoztatta a testületet. Az
önkormányzat jegyzõje egyebek mellett
elmondta: a képviselõ-testület, illetve a
Pusztazámor Községért Közalapítvány
döntése alapján az iskolában internetes
szobát alakítanak ki, melybe a közalapít-
vány öt darab számítógépet vásárol a nyár
folyamán. 

A második napirend keretében a testü-
let módosította a település idei költségve-
tésérõl szóló (1/2007.II.12.számú) rende-
letét. A módosítás a bevételi, illetve a ki-
adási oldalt érintõ változások miatt vált
esedékessé.

Ezt követõen az önkormányzat és in-
tézményei kétévenkénti idõszakot felöle-
lõ leltározásáról készült rendeletterveze-
tet tekintették át majd fogadták el a képvi-
selõk. Dr. Kosztyi Emma jegyzõ szóbeli
kiegészítésében elmondta: a leltározásról
az államháztartási törvény rendelkezik.
Az önkormányzat jelenleg mintegy 100

ingatlannal rendelkezik (ebbe az intéz-
ményépületektõl a patakon át a vízveze-
tékig minden beletartozik). Az ingatlanka-
taszter a hiánytalan tulajdoni lapok alap-
ján aktualizált.

A következõ napirendi pont keretében
a képviselõ-testület a Pusztazámor Ön-
kormányzata – Utilis Kft. – Bánó Lászlóné
– Bánóné Rédai Anna – Tóth Nándor –
Agrifutura Zrt. között létrejött földcsere-
megállapodás módosításával foglalkozott.
A napirend vitája kapcsán számos kérdés
hangzott el, illetve szinte valamennyi
képviselõ hozzászólt, kifejtette vélemé-
nyét. Mivel a szerzõdés az önkormányzat
vagyoni helyzetét érinti, a képviselõk név
szerinti szavazással mondtak igent arra,
hogy az önkormányzat 1/1 arányban cse-
rélje el területét és 3 ha területet kapjon a
060/2 helyrajzi számú területen. (A vok-
sok alakulása: Békési Géza alpolgármes-
ter igen, Oláh Gábor tartózkodott, Orosz
Béla igen, Hornyák András igen,
Holiszkiné Bachoffer Klára igen, Kajzer
Antalné nem, dr. Andrásfalvy András Ders
igen, Pátrovics Benedek igen.). A fenti
szavazással hozott határozattal a képvise-
lõ-testület úgy döntött, hogy a felek között
2006. november 22-én létrejött megálla-
podást hatályon kívül helyezi, és helyette
a (csatolt) 2. számú megállapodást és an-
nak 1. számú mellékletét képezõ együtt-
mûködési megállapodást hagyja jóvá.

Az ülés hatodik napirendi pontjaként a
testület megvitatta majd elfogadta a Tár-
nok – Sóskút – Pusztazámor Építésható-
sági Igazgatási Társulás 2006. évi beszá-
molóját. Dr. Kosztyi Emma jegyzõ az írá-
sos elõterjesztéshez fûzött szóbeli kiegé-
szítésben egyebek mellett elmondta: mi-
vel a képviselõ-testület már nem tervez
telekértékesítést, tendencia, hogy az épít-

kezõk a régi épületeket bontják el és he-
lyükre új házakat emelnek. Az építkezé-
sek száma a tavalyi év azonos idõszaká-
hoz viszonyítva mintegy 10 százalékkal
nõtt Pusztazámoron. Az önkormányzat
jegyzõje felhívta a figyelmet az árkok
rendben tartására, az építési hulladék
elõírásszerû kezelésére, lerakására. Bár
eddig nem szabtak ki építési bírságot, az
utóbbi idõben elszaporodtak az engedé-
lyezettõl eltérõ építési munkák. Ameny-
nyiben nincs szükség hiánypótlásra, az
építési ügyek elintézési ideje 60 nap. Az
építész és az ügyintézõ hetente öt órát
tartózkodik a községben, ami kevésnek
tûnik, ezért megfontolják a hétfõi ügyfél-
fogadási rend megváltoztatását.

Végül szerzõdéssel, terület iránti
igénnyekkel, peres eljárással, valamint
közlekedéssel kapcsolatos kérdésekkel
foglalkozott a képviselõ-testület. Ez
utóbbi téma kapcsán elhangzott: az autó-
pálya-lehajtó elkészülte után felmerült,
hogy Pusztazámor Sóskúttal közösen in-
díthatna Budapestre autóbusz-járatot.
Pátrovics Benedek polgármester bejelen-
tette: az ügy folyamatban van, a két ön-
kormányzat már egyeztetett egymással,
hamarosan elkészül az illetékeseknek
szóló levél. Ezt követõen az Erkel Ferenc
utca felújításával kapcsolatos kérdésben
hoztak határozatot a képviselõk: a testület
úgy döntött, hogy a Közép-magyarországi
Fejlesztési Tanács által megítélt 3,4 millió
forintos támogatást elfogadja, és a munkát
– az eredeti mûszaki tartalommal – az
Útéppark Bt.-vel végezteti el,melynek
összköltsége 9 725 200 Ft; a mûszaki ve-
zetõi feladatokat Lukács Miklós, a
Mikroline Kft. ügyvezetõje látja el. (A
munkát augusztus 6-án megkezdte a
kivitelezõ – a szerk.)

A képviselõ-testület
2007. június 4.

Fe
lh

ív
ás



Minden leadott tele zsák sorszámot kap, mely egyúttal tombolajegy is. A Regionális
Hulladéklerakóba történõ szállításról egyesületünk gondoskodik.

A tele zsákok leadása és a tombolajegyek átvétele a következõ helyeken történik a faluban:
Petõfi Sándor u. 55. (Ágh Mihályné, Marika), Kmoskó Mihály u. 2. (Halmai Sándor 23/349-511).
2007. szeptember második felében tartjuk a záró rendezvényt, melynek keretében

különféle kerti eszközöket, szerszámokat nyerhetnek a gyûjtésben részt vevõk. A legnagyobb
mennyiséget, a legtöbb tele zsákot leadó jutalma: 1 db fûnyírógép.

Kérjük, ha lehet, mindenki irtsa a parlagfüvet saját portáján és a közterületeken, és minél
többen vegyenek részt a szeptemberi tombolajátékban!

Zámori Kör Egyesület
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ülésein történt
2007. július 16.

Önkormányzatunk képviselõ-testülete
július 16-án tartotta legutóbbi ülését.
Az alábbiakban az ülésnapon született
döntésekrõl tájékoztatjuk olvasóinkat.

Az ülés elsõ napirendi pontjaként a
képviselõk a Mancs-Rancs Állatmentõ
Alapítvány – a község határában állatott-
hon létesítésére vonatkozó – területigé-
nyét tekintették át. A képviselõ-testület a
kérdéskör megvitatása után úgy határo-
zott: nem támogatja, hogy az alapítvány
Pusztazámoron állatotthont létesítsen.

A Tárnok–Sóskút–Pusztazámor Hatósá-
gi Igazgatási Társulás tagtelepülései a
2005. január 11-én aláírt társulási megál-
lapodást 4. és 5. pontjának módosítását
kezdeményezték. Pusztazámor Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a megállapodás módo-
sítását az elõterjesztés szerint elfogadja.

A képviselõ-testület 2006. június 19-i
ülésén úgy határozott, hogy az állami tu-
lajdonban lévõ 174/3 hrsz-ú pusztazá-
mori ingatlanra tulajdonszerzési igényt je-
lent be a Kincstári Vagyoni Igazgatóság-
nál. A területet kulturális, szabadidõs cél-
ra kívánja hasznosítani az önkormányzat.
Az ingatlan ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba adásáról készült szerzõdés ter-
vezete elkészült. A képviselõ-testület a
dokumentum áttekintése után úgy dön-
tött, hogy a megküldött szerzõdést az elõ-
terjesztés szerint jóváhagyja, és felhatal-
mazza a polgármestert annak aláírására.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Budaörs Kistérség Többcélú Társulás ke-
retében a fogyatékos személyek nappali
szociális szolgáltatási ellátásáról szóló
megállapodást az elõterjesztés szerint jó-
váhagyja, és felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás aláírására.

A településen – a jelenlegi helyzet
megnyugtató rendezése érdekében –
szükségessé vált az utcanevek és a ház-
számozás rendeleti szinten történõ szabá-
lyozása. Az elkészült rendelettervezet tar-
talmazza egyebek mellett az utcaelneve-
zés rendjét és szabályait, a kapcsolódó
feladat- és hatásköröket. A rendelet lehe-
tõvé teszi a házszámozás átfogó felülvizs-
gálatát és újbóli megállapítását, valamint
tartalmazza az ezzel kapcsolatos admi-
nisztratív teendõket (a nyilvántartásokba,
hivatalos dokumentumokba való átveze-
tés rendjét). A rendeletben foglaltak meg-
valósulása esetén kiküszöbölhetõvé vál-
nak az állampolgárok számára is a jogi
rendezetlenségbõl adódó anomáliák.
Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az
utcanevek és házak számozásának rend-
jérõl szóló rendelettervezetet véleménye-
zésre átadja a településfejlesztési bizott-
ság részére.

A következõ napirend keretében a kép-
viselõ-testület a Pusztazámor Község
Önkormányzata – Utilis Kft. – Bánó
László – Bánóné Rédai Anna – Tóth
Nándor – Agrifutura Zrt. között létrejött 2.
számú földcsere-megállapodással foglal-
kozott. A testület megállapította, hogy a
2007. június 4-i testületi ülésen beterjesz-
tett  2. számú földcseremegállapodás-mó-
dosítás nem lett aláírva , mivel abban a
formában a cserepartnereknek nem felelt
meg. A testület (név szerinti szavazással)
úgy döntött, hogy helyette (a jelen ülésen
ebben a tárgyban beterjesztett) megálla-
podás-módosítást az alábbi változtatások-
kal fogadja el: a 6. pontban a
Pusztazámor, 060/2, 063 hrsz-ú ingatlan
megosztási arányára vonatkozó rész ki-
marad; a 7. pontban a Pusztazámor,

082/2, 060/2, 063 hrsz-ú ingatlan meg-
osztási arányára vonatkozó rész kimarad;
17. pont 2. bekezdése az önkormányzat
kártérítési kötelezettségére vonatkozóan
kimarad. A képviselõ-testület felhatal-
mazta a polgármestert a fentiek szerint ja-
vított megállapodás-módosítás aláírására.

Az e kérdéskörhöz kapcsolódó másik
határozatával a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a Pusztazámor Község Ön-
kormányzata – Utilis Kft. – Bánó László –
Bánóné Rédai Anna – Tóth Nándor –
Agrifutura Zrt. között létrejött 2. számú
földcsere-megállapodás módosításának 1.
számú mellékletét képezõ Együttmûködé-
si megállapodást az elõterjesztés szerint
elfogadja és felhatalmazza a polgármes-
tert annak aláírására.

A képviselõk úgy döntöttek, hogy a Bu-
daörs Kistérség Többcélú Társulás kereté-
ben elkészülõ szociális alaptérkép költsé-
geit az elõterjesztés szerint ( a határozati
javaslatban megjelölt 152 314 forintot)
hagyják jóvá.

Ezt követõen ingatlanüggyel foglalkoz-
tak a képviselõk. A testület úgy döntött,
hogy a Pusztazámor, 417 hrsz-ú ingatlan
ügyében R. T. által ajánlott összeget
(bruttó 5 000 000 forint) nem fogadja el,
helyette 5 000 000 forint + áfáért ajánlja
megvételre R. T.-nek.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
az Erda Kft. által küldött, Pusztazámor tér-
informatikai rendszerére vonatkozó digi-
tális térképrõl szóló ajánlatot elfogadja,a
munkát 1 820 000 + áfa, azaz bruttó
2 184 000 forint összegért megrendeli.

Végezetül a képviselõk úgy határoztak,
hogy a Pusztazámor 095/2, 095/6, 014/3,
0105/2 hrsz-ú ingatlanokon lovarda léte-
sítését elviekben támogatják.

Összeállította: Kiss Zoltán
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A Benta mederrehabilitációja a kiemelt projektek között

A Benta patak mederrehabili-
tációja is bekerült azok közé a
kiemelt projektek közé, me-
lyekrõl július 25-én született
kormánydöntés.

Júlus 26-án délelõtt Szabó
Imre, a Közép-magyarorszá-
gi Fejlesztési Tanács elnöke
és Galina Beáta, a Pro Régió
Ügynökség igazgatóhelyet-
tese ismertette a sajtó képvi-
selõivel a kormánydöntés ré-
giónkat érintõ részleteit.

Szabó Imre elmondta: a kormány döntést hozott az ún. ki-
emelt projektekrõl. A Közép-magyarországi Régió 37 kiemelt
projektje kap támogatást összesen 34,5 milliárd forint értékben
a 2007 – 2013-as idõszakban a Közép-magyarországi Operatív
Program keretében.

A környezetvédelmi programok közül három került be a ki-
emelten támogatott kategóriába, közülük egy Pusztazámor
közvetlen térségéhez kötõdik. A Közép-Duna-Völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 615,7 millió forint támoga-
tást kap a Benta patak mederrehabilitációs munkáinak elvég-
zésére. A projekt keretében a patak medrét rendezik. A cél a
meder vízszállító képességének biztosítása, összhangban az
EU-elõírásokkal. A rendezés megvalósulása esetén minimális-
ra csökken az érintett településeken (Százhalombatta, Érd,
Tárnok, Sóskút, Biatorbágy) és a velük határos községekben a
helyi vízkár veszélye, valamint biztosított lesz a további fej-
lesztésekbõl fakadó fajlagos többletvíz-hozamok fogadásának
biztosítása.

A pályázatokat elbíráló szakmai zsûri négyféle döntési javas-
latot hozott. A támogatásra javasolt, vagyis nyertes projektek
mellett megjelölte a továbbfejlesztésre javasolt támogatott terve-
ket, a pályázati úton támogatott projekteket (ebbe a csoportba
sorolta az új, Érden felépíteni tervezett kistérségi rendelõintéze-
tet), valamint a nem támogatott projekteket.

Államalapításunk és Törökbálint várossá avatásának ünnepe

2007. AUGUSZTUS 20. HÉTFÕ

12 órakor: Ünnepi köszöntõ és koszorúzás
Ünnepi köszöntõt mond: Bohn István, esperes plébános
Közremûködik: a Törökbálinti Kamarakórus
Helyszín: a Szent István-szobor

15 órakor: Emlékpark átadása
Helyszín: a Nyár utca–Baross Gábor utca sarok

15 órakor: Heller Árpád (Sakk) Emlékverseny
Helyszín: a Munkácsy Mihály Mûvelõdési Ház Walla Terme

17 órakor: Ünnepi mûsor és várossá avatás 
A köztársasági elnök díszoklevelét dr. Szili Katalin, az Ország-
gyûlés elnöke, a város kulcsát dr. Németh Imre államtitkár
adja át. Ünnepi beszédet mond Keller László, polgármester
Helyszín: a Munkácsy Mihály Mûvelõdési Ház Feleki Kamill
Színház- és Majláth Terme

18.30-tól: Utcabál a Bolero Együttessel
Helyszín: a mûvelõdési ház mögötti Fórum tér 
Veterán autók felvonulása 

21 órakor: Máté Péter-emlékkoncert
Helyszín: a mûvelõdési ház mögötti Fórum tér

22.30-kor: Tûzijáték

Ingyenes internetoktatás

A Magyar Telekom ingyenes internet-
oktatási programjára kiírt pályázatá-
val az információs társadalom elterje-
dését kívánja elõsegíteni. A program
részeként a társaság az internetet kez-
dõ és haladó szinten használóknak
helyszínen megtartott 2 vagy 5 napos
ingyenes oktatásokat kíván tartani.

A képzések során a résztvevõk gya-
korlati tapasztalatokkal alátámasztva
kapnak információt arról, hogy mi-
lyen lehetõségek rejlenek a világháló
használatában, és mindezt hogyan lehet kiaknázni. 

A pályázatokon önkormányzati, egyházi és nonprofit intéz-
mények, szervezetek vehetnek részt. A 2007. évi képzésekre
képzési ciklusonként lehet pályázni. Jelentkezési határidõ a har-
madik ciklusra (mely 2007. november 1. és 2007. december 31.
között zajlik majd): 2007. október 15. 

Bõvebb információ: Magyar Telekom Képzési és Tudásmenedzs-
ment Igazgatóság; 1541 Budapest; www.oktatas.magyartelekom.hu

(06 1) 431-1691.

Utcanevek és házszámok szabályozása

A településen az utcanevek és házszámozás rendjének rende-
leti szinten történõ szabályozása vált szükségessé annak érde-
kében, hogy egységes utcaelnevezés és házszámozás alakul-
jon ki; a szabályozást a jelenlegi rendezetlen állapot is indo-
kolta. Az ingatlan-nyilvántartásban, valamint a polgármesteri
hivatal lakcímnyilvántartásában eltérések tapasztalhatóak,
problémás továbbá, hogy egy utcában több azonos házszám is
található. Ez az állapot a lakók számára számos kellemetlen-
séggel jár, melyet csak hivatali ügyintézéssel tudnak áthidalni.
A pénzintézetek nem fogadják be a kérelmüket, amíg a hiva-
tal nem igazolja vissza a nyilvántartás szerinti lakcímüket;
szükséges a közüzemi szolgáltatókkal történõ egyeztetés is,
mivel más a számlán szereplõ lakcím és a  címnyilvántartás-
ban szereplõ cím.

Az utcaelnevezések szabályozásának rendje szabályozza,
hogy milyen feltételek mellett lehet személyrõl utcát elnevezni,
ezzel emléket állítva az arra méltó személynek. A rendelet rög-
zíti egyebek mellett azt  is, hogy az utcanévjegyzék közhitelû
okirat, melybe bárki betekinthet, továbbá a jegyzõ feladatává te-
szi az utcanévtáblák kihelyezésérõl való gondoskodást, s azt,
hogy miként kell elhelyezni azokat. Fontos szabályozása a ren-
deletnek, mely szerint új utcanév adásakor, megváltoztatásakor
kiket kell értesíteni az elnevezésrõl, változásról. 

Szabályozni kívántuk azt, mikor szükséges és mely szervnek
a feladata a házszám megállapítása, mi a teendõ azonos utca-
név és azonos házszám esetén, ki kezdeményezheti a házszám
megváltoztatását, továbbá telekmegosztáskor, illetve telekegye-
sítéskor miként kell meghatározni a házszámokat. A rendelet le-
hetõvé teszi, hogy a településen a házszámok átfogóan felül-
vizsgáljuk és újból meghatározzuk a házszámokat, a címnyil-
vántartáson, ingatlan-nyilvántartáson átvezessük a változásokat,
pontosítva ezzel a közhiteles nyilvántartásokat. Ezzel kikü-
szöbölhetõvé válnak az állampolgárok számára is a jogi rende-
zetlenségbõl adódó anomáliák. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
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A nagy oroszlánfaragó verseny

Van egy oroszlán (pontosabban négy is
van belõle), amely minden bizonnyal

Magyarország legismertebb képzõmûvé-
szeti alkotása. Ezek a lánchídi oroszlá-
nok. A budapesti Lánchíd, Magyarország
elsõ állandó hídja a Dunán, több mint egy
építmény. Kissé nemzeti jelkép, szimbó-
lum, történelmünk napos és árnyas szaka-
szainak tanúja. Széchenyi szervezõ zseni-
jének egyik legjelesebb alkotása, Tierney
Clark mérnöki munkájának gyümölcse,
Sina György pénze, a koncessziós építke-
zést és üzemeltetést megalapozó közgaz-
daság varázslata, és valahol az egész or-

szág szimpátiájának, kötõdésének tárgya.
A híd, amely 1842-tól 1851-ig épült, ma
már persze nem ugyanaz, ami volt. Erede-
ti elemei jószerivel már csak mutatóban
vannak meg. Szerkezetét háromszor cse-
rélték ki, részben háborús károk helyre-
hozása, részben mûszaki felújítások so-
rán. Cserélõdtek ornamensei, párkányza-
tai, korlátai, lámpái, címerei. Egy valami
maradt töretlenül, bár õ, azaz õk is már a
sokadik restaurálás elszenvedõi – az
oroszlánok.

Az oroszlánokkal kapcsolatosan számos
mese, legenda él. Legismertebb talán az,
hogy a Lánchíd avatásakor egy kisgyerek
felkiáltott volna, hogy „az oroszlánnak nin-
csen nyelve!” – és erre a mûvész izibe be-
leölte volna magát a Dunába. Szerencsére
ez nem történt meg. A mûvész,
Marschalkó János (1819–1877), kora egyik
legmegbecsültebb szobrászmûvésze az
oroszlánok megformázását követõen is
még sok éven át alkotott. A Monarchia szá-
mos középülete, így a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a Vigadó, vagy a kassai
dóm neki köszönheti jellegzetes arculatát.

A történet, amelyet magam is csak elbe-
szélésekbõl, a családi legendáriumból isme-
rek, minden bizonnyal javarészt mese, bár
tárgyi evidenciái fellelhetõk. A fõszereplõ
Pusztazámor földesura, Barcza György.
Barcza egyes források szerint házasság, má-
sok szerint vásárlás révén jutott a
pusztazámori Mentler birtokhoz. Jó gazda,
kiváló szervezõ hírében állt. Jól mûködõ
gazdaságot hozott létre, kastélyt épített, res-
tauráltatta a község templomát, a falut felvi-
rágoztatta. A legenda szerint a Lánchídat

építtetõ konzorcium pályázatot írt ki a híd-
feljárók oroszlánszobrainak megalkotására.
Barcza, akinek egyúttal a sóskúti kõbányák-
ban is volt tulajdonjoga, amely kõbányák
beszállítói voltak a nagy pesti és budai épít-
kezéseknek, így a lánchídi munkálatoknak
is, felajánlotta, hogy biztosítja a helyszínt és
a követ egy „mûvésztábor” számára. Nem
ismeretes pontosan, mikor volt ez a mûvé-
szeti vetélkedõ, de valószínûleg 1850-ben,
vagy 51-ben. A híd mûszaki átadására
ugyanis 1849-ben került sor, járulékos építé-
szeti munkáinak befejezésére, így a hídfõk
kialakítására pedig 1851-ben. Állítólag több
mint egy tucat jeles szobrász vett részt a ver-
senyben, és alkotta meg pályamunkáját, ter-
mészetesen nem a hatalmas hídfõi szobor
nagyságában, hanem annak 1:4 – 1:8 ará-
nyú méretében. Mint ismeretes, a gyõztes
Marschalkó János lett, õ kapott megbízást a
ma is látható méretû szobrok megalkotására.
A szobrok elkészítéséhez felhasznált kõtöm-
bök helye ma is látható, egy külön erre a cél-
ra kialakított vágatban Sóskút község északi
végén, a Biatorbágyra vezetõ út bal oldalán. 

A tábor véget ért, és Barcza ottmaradt
egy sereg „vesztes” oroszlán-tanulmány-
nyal. A két legsikeresebbet megtartotta,
ezek ma a pusztazámori kiskastély, más
néven Mentler kúria lépcsõfeljáratának két
oldalán állnak. A többit a hagyomány sze-
rint a környékbeli nemes uraknak ajándé-
kozta, vagy eladta. Ilyen például az az
oroszlán, amely a martonvásári kastély
park felõli oldalán áll, szomorú képpel és
sandán behúzott farokkal. De ezek közé
tartozik a lovasberényi kastély parkbejára-
tát õrzõ két derûs, kissé mopszlikutyás fi-
zimiskájú oroszlán is.

Jolánkai Márton

A LÁNCHÍDI OROSZLÁN

A LOVASBERÉNYI OROSZLÁN A MARTONVÁSÁRI OROSZLÁN A SÓSKÚTI KÕFEJTÕ

PUSZTAZÁMOR, A KISKASTÉLY OROSZLÁNJAI
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Idén június 30-án immár nyolcadik
alkalommal rendeztük meg a
Pusztazámori Falunapot. A szervezé-
si-tervezési idõszak nem volt problé-
ma- és feszültségmentes. A rendez-
vény szíve és fõ szervezõmotorja,
Kiss Ágnes népmûvelõnk, súlyos mû-
tétje miatt csak korlátozottan tudott
részt venni a közvetlen szervezés-
ben. Már a bevezetõben is kiemelt
köszönet illeti, hogy betegen is hatal-
mas munkát végzett a falunapi ren-
dezvények elõkészítésében és meg-
szervezésében.

Kiemelt rendezvényünk centruma az im-
már egyéves születésnapját betöltõ, remek-
be sikerült és népszerû szabadidõ- és ren-
dezvénypark volt, de sor került községünk
többi korszerû létesítményének, így a
mûfüves focipálya igénybevételére is (ke-
vés település mondhatja ezt el magáról).

Az igaz, hogy az idén nem volt sem repü-
lõbemutató, sem tûzijáték (amit sokan, fõleg
a kutyatulajdonosok nem is bántak, sõt ta-
lán a magukat értékvédõknek nevezõk
sem), de a hagyományosnak is tekinthetõ
sportversenyek (labdarúgás, sakk), valamint
a fõzõ- és borvetélkedõk már délelõtt is re-
mek hangulatot teremtettek. Az idõ is a
szervezõkkel volt, ugyanis az elõzõ hét ün-
nep kánikulás napjai után az idei rendez-
vényt megelõzõ éjszaka érkezõ csendes esõ
elverte a késõtavaszi port. Június 30-án pe-
dig kifejezetten remek szabadidõs körülmé-
nyek várták a résztvevõket, csekély felhõ-
zettel, elõ-elõbukkanó napocskával (senkit
sem riasztott el a napközben nyomokban
elõforduló néhány esõcsepp).

Délelõtt 10 órától felgyorsultak és sûrû-
södtek az események. Egymást követték a
sportversenyek, négy helyszínen ínycsik-
landó illatok terjengtek az amatõr, de lel-
kes szakácsmesterek irányította csapatok
jóvoltából. A Zámori Kör sátraiban Tuba
Sándor kosárfonó mester és Bányai Gábor
fazekas iparmûvész tanította nagy hozzá-
értéssel a fõleg ifjúkorú érdeklõdõket, de
sikeres volt a gyöngyfûzõ és mûvirágké-
szítõ bemutató is. Az érdeklõdés irántuk
nem csökkent a délutáni kultúrmûsorig. A

fõzõversenyre egy gondolat erejéig visz-
szatérve: újszerû volt, hogy csapatok ver-
sengtek egymással, eltérõen az elõzõ
évek fõleg egyéni indulóitól. Tavaly szer-
vezõdött polgárõrségünk új oldaláról mu-
tatkozott be, amikor kirándulást tett a
konyhamûvészetek világában. Ugyanígy
dicsérhetõ az Öveges József utca közös-
ségének alkalmilag szervezõdött csapata.
A Sasad Vadásztársaság hagyományosan
csapatszinten, hozzáértéssel és stílszerû-
en õzpörkölttel vett részt a nemes versen-

Élménymorzsák a 8.

Köszönet szponzorainknak!
– a Pusztazámor Községért Közalapítványnak (több mint 700 ezer forinttal járult hozzá a rendezvény sikeréhez);

– a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek a mobil WC biztosításáért;
– az OTP Nyrt. Érdi Kirendeltségnek (25 000 forinttal segítette rendezvényünket)

Köszönet illeti rendezvényünk támogatóit:

MESTER ÉS (IFJÚ) TANÍTVÁNYA

– Kiss Ágnest ismételten, a rendezvények megtervezéséért és szerve-
zéséért, a lebonyolítás segítéséért;

– dr. Kosztyi Emma jegyzõt, Kiss Bernát falugondnokot és közmunká-
sainkat: Ágoston Jánosnét, Bánszki Andrást és Palásti Tibort, valamint
Hernádi Lászlót az elõkészítésben és az eredeti helyzet visszaállítá-
sában végzett áldozatos munkájukért;

– az Ifjúsági Klub önkénteseit a közös sátor felállításáért,
– Csóli Ödönt és Oláh Gábort a sportrendezvények megszervezéséért

és lebonyolításáért,
– polgárõreinket, akik a fõzõversenyben való aktív részvétel mellett

folyamatos járõrözéssel óvták a néhány körzetben teljesen kiürült fa-

lu biztonságát, és jelenlétükkel is segítették, hogy erõszakoskodás,
huliganizmus nem fordult elõ a rendezvényeken,

– a Naplemente Nyugdíjas Klubot berendezésük használatba
adásáért,

– a Zámori Kör önkénteseit a nép- és iparmûvészeti bemutatók és kö-
zönségsikeres foglalkozások megszervezéséért,

– Szabó Évát és Hilbertné Tóth Henriett Évát a büfé mûködtetéséért,
– valamint utoljára, de nem utolsósorban a rendezvény minden részt-

vevõjét a felszabadult, jó hangulatú kulturált magatartásért, a ren-
dezvényre biztosított berendezési tárgyak hozzáértõ kezeléséért és
megóvásáért. (Kártételünk elenyészõ volt.)
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Pusztazámori Falunapról A 8. Pusztazámori Falunap
versenyeinek eredményei

Fõzõverseny

I. helyezett:
Sasad Vadásztársaság (õzpörkölt)
II. helyezett megosztva:
Öveges József utca csapata
Pusztazámori Polgárõr Egyesület csapata
Különdíj:
Czipri Mihály (közös bogrács)

Borverseny

VÖRÖSBOR KATEGÓRIA

Aranyérem:
Monostori Vilmos
(Cabernet France)
Ezüstérem:
Süle Károly
(Vigo Brága)
Bronzérem:
Süle Károly
(Kékfrankos Cabernet Savignon)
FEHÉRBOR KATEGÓRIA

Aranyérem:
Monostori Vilmos
(Irsai Olivér)
Pátrovics János
(Lakihegyi Mézes Bianca)
Ezüstérem:
Süle Károly
(Cserszegi France)
Pátrovics Benedek (Zalagyöngye)
Párovics János
(Cserszegi Olaszrizling)
Bronzérem:
Monostori Vilmos
(Kunleány)
Pátrovics Benedek
(Cserszegi Olaszrizling)
Pátrovics János (Zalagyöngye)

Sakkverseny

I. helyezett: Csóli Ödön
II. helyezett: Pálok-Nagy Attila
III. helyezett: Herenkovics János
IV. helyezett: Fehér Tibor

Labdarúgókupa

JUNIOROK:
Dávid (és) csapata
Laci (és) csapata
FELNÕTTEK:
Tárnok
Vörös Ördögök
CSACSA (és) csapata
Party Record’s
RÉSZT VETTEK MÉG:
RABAM, Szalonspiccesek, Hycomat
SC, Maradék SC

gésben. A közös bogrács körül hagyomá-
nyosan élénk érdeklõdés kísérte a munka
menetét. 

Említést kell tenni a borversenyrõl is,
amelyben 6 fõ kistérségi termelõ 19 fajta
bora versengett egymással. Az etyeki ille-
tõségû Hollandi Gábor szakértõ vezetésé-
vel az alkalmilag szervezõdött, helyi te-
kintélyekbõl álló zsûri (Keller László or-
szággyûlési képviselõ, Pátrovics Benedek,
Pusztazámor polgármestere, dr. Kosztyi
Emma, Pusztazámor jegyzõje, Szolnoki
Gábor, Tárnok polgármestere, dr. Fekete
Zsuzsanna, a Pusztazámor Községért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
Hollandi Gáborné borszakértõ) alapos
munkát végzett, amikor a rendezvény-
park pincéjében többszöri visszakóstolás-
sal végre is ki tudta alakítani sorrendi ál-
láspontját.

A falunap versenyeinek eredményhir-
detésére már megtelt a szabadidõpark. Az
ebéd elköltése és az eredményhirdetés
után kezdõdõ négyórás kultúrmûsor ked-
vezõ fogadtatásra talált, elõször a legfiata-
labb korosztály körében. A Maci bohóc-
és a bûvészprodukciókat tátott szájjal kö-
vették, illetve élénken bíztatta a szakértõ
óvodás, kisiskolás korosztály. Az ezt kö-
vetõ paródia és zenei mûsorok gyakran
ragadtatták tapsra a közönséget. A kultúr-
mûsor betetõzése a népszerû és szimpati-

kus Csocsesz és zenekarának élõ „Dári-
dó” mûsora, és hastáncos leányaink be-
mutatója volt.

A nap utcabállal ért véget, ahol a talp-
alávalót a népszerû bicskei Korax zene-
kar biztosította. Az este remek hangula-
tát talán az is érzékelteti, hogy a zené-
szek a szerzõdött idõre több mint egy
órát „ráhúztak”. Szemmel láthatóan
szimpatikus volt nekik a zámoriak fel-
szabadult, kötetlen és kultúrált szórako-
zása. A falubeli ifjak kitartását bizonyít-
ja, hogy hajnali három órakor a parket-
ten több mint 40 pár tapsolva köszönte
meg a zenekar kitartását.

Összefoglalva – ha néhány ponton a
tavalyi rendezvénytõl látványosságban
lemaradva is (repülõbemutató, tûzijáték)
– egy nagyon jó hangulatú, kulturált ren-
dezvény résztvevõi lehettünk. A
zámoriak a rendezvények megszervezé-
sével, lebonyolításával, illetve részvétel-
ükkel, magatartásukkal kiérdemelték az
idelátogató mûvészek és vendégek elis-
merését és megbecsülését. Befejezésül
erkölcsi kötelességünk a köszönetnyilvá-
nítás, mert a 8. Pusztazámori Falunap na-
gyon sok ember, nagyon sok áldozatos
szervezõ, elõkészítõ és lebonyolító mun-
kájának eredményeként sikeredett ennyi-
re emelkedettre.

Dobos Ferenc

ISMERKEDÉS A GYÖNGYFÛZÉS ÉS A MÛVIRÁGKÉSZÍTÉS FOGÁSAIVAL
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Világsarok

Rejtvény
Az utazáshoz sokszor nem árt a nyelvismeret, íme egy kis
fejtörõ a világjáróknak!  Marco most jött vissza világkörüli
útjától; a képek alapján találd ki, hogy hol járt, és írd le az
ország nevét(country), és az ott lakók nemzetiségét
(nationality)! – angolul, természetesen. A megfejtéseket
küldjétek be a szerkesztõségbe. A helyes válaszadók között
a Stúdió Könyvesbolt könyvajándékát sorsoljuk ki.

1.
Country:

Nationality:

2.
Country:

Nationality:

3.
Country:

Nationality:

4.
Country:

Nationality:

Meglátni, megszeretni, építkezni,
újságot szerkeszteni…

Pusztazámor – meglátni és
megszeretni. Mint azóta kide-
rült, nem csak bennünket fo-
gott el ez az érzés házat, tel-
ket keresve, menekülve a
nagyváros forgatagából. En-
nek a falunak hangulata van;
dimbes-dombos, gondozott
utcáival, a dél-franciaországi
falvak miliõjét idézte vissza
számunkra.

Nálunk a családban Fran-
ciaországnak meghatározó
szerepe van, édesapám gyer-
mek- és ifjúkora, barátok, em-
lékek kötnek oda. Így nem
volt kérdéses, megvettük a
telket a domboldalban, s épít-

kezni kezdtünk. Nem kis vállalkozás, fõleg 50 évesen! 
Ezzel a koromat máris elárultam, s még néhány szó magam-

ról: Budapesten az ELTE Bölcsészkarán szereztem nyelvtanári
diplomát. Külpolitikai szerkesztõként dolgoztam a Magyar Tele-
víziónál, majd a TV-2-nél. Tanítottam, illetve tanítok nyelveket,
kommunikációt és európai uniós ismereteket. 

Az újság szerkesztésében szívesen vállalok részt, kamatoztatva új-
ságírói tapasztalataimat. Az immár kéthavonta megjelenõ lapnak – a
község vezetésével egyetértésében –  új arculatot szeretnénk adni,
jobban bevonva a tartalom kialakításába az itt élõket, „kicsiktõl” a
„nagyokig”. Interaktívan, mindenkinek lehetõséget adva, hogy meg-
szólalhasson, elmondhassa a véleményét, vagy csupán a maga szá-
mára érdekes rovatot találjon benne. Magam az Egészségsarok, a Vi-
lágsarok valamint egyéb idõszakos rovatok gondozásával szeretnék
hozzájárulni egy tartalmas, színvonalas helyi lap kiadásához. 

További új ötleteket, visszajelzéseket várva, tisztelettel: 
Marton Anna rovatszerkesztõ

martonm@t-online.hu

Pályázati felhívás
Nyári élményeim

Az idei nyáron is bizonyára számos élménnyel gazdagodtak.
Igaz lehet ez azokra, akiknek lehetõségük volt külföldre, netán
egzotikus vidékekre utazni, de ugyanígy számos szép élményt
szerezhettek azon olvasóink, akik Magyarország kevéssé ismert
tájait fedezték fel, avagy éppen itthon, Pusztazámoron töltötték
szabadságukat.

Lapunk pályázatot hirdet gyermek és felnõtt olvasóink számá-
ra. Kérjük, írják meg nyári élményeiket, emlékezetes találkozása-
ikat, mindazt, ami vélhetõen a szélesebb olvasóközönség érdek-
lõdésére is számot tarthat. Az írásokat (lehetõleg elektronikus for-
mában) szeptember 20-ig várjuk a szerkesztõség internetes elér-
hetõségein (titkarsag@pusztazamor.hu; martonm@t-online.hu;
info@dko.hu), vagy a polgármesteri hivatalban.

A beküldött dolgozatokat szakértõ zsûri bírálja el. A legjobban
sikerült írások készítõit a Zámori Híreket megjelentetõ Kornétás
Kiadó ajándékkönyvvel jutalmazza, és a dolgozatokat természe-
tesen megjelentetjük lapunkban.

A szerkesztõség

Munkatársat keresünk
Pusztazámor Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába a
2007. szeptember 1-jétõl megüresedõ jegyzõi referens munkakörbe
munkatársat keresünk. Feladatkörébe tartozó ügykörök: szociális és
gyámügyek, birtokvédelmi ügyek, telep- és mûködési engedélyek ki-
adása, lakcímnyilvántartás, anyakönyvvezetés, hagyatéki leltárok fel-
vétele. A jelentkezésnél elõnyt élveznek az Államigazgatási Fõiskolát
végzettek, ill. anyakönyvi szakvizsgával rendelkezõk.

Jelentkezni személyesen a Polgármesteri Hivatalban Pátrovics Be-
nedek polgármesternél, ill. dr. Kosztyi Emma jegyzõnél lehet.

Felvilágosítás a 06/23 347-421-es telefonszámon.
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Ha az örök élet titkát még nem is si-
került megfejteniük a tudósoknak, a
hosszú és boldog életét ellenben
igen! Magyarországon közel 10(!)
évvel kevesebbet élnek az emberek,
mint az európai átlag! És mindez
nem csak pénz kérdése, kellõ odafi-
gyeléssel, és egy kicsit tudatosabb
egészségneveléssel rengeteg bajt, be-
tegséget megelõzhetünk! A különbö-
zõ szûrõprogramok (méhnyakrák-
szûrés, tüdõszûrés) elsõsorban a lap-
pangva, tünetek nélkül jelentkezõ
daganatos megbetegedések minél
korábbi felismerésében kapnak ki-
emelt szerepet – ezt hívjuk szekun-
der prevenciónak. Még ennél is fon-
tosabb, amikor magának a bajnak ki-
alakulását elõzzük meg (primer pre-
venció), és ez nagyrészt életmód kér-
dése! És amit azelõtt csak sejteni le-
hetett, azt mára egy sor kutatás tá-
masztja alá, kezdve  például a do-
hányzás, az alkohol  káros hatásától
a mozgás, egészséges táplálkozás
stb. jótékony szerepéig. Ebben sze-
retne segíteni lapunk is, minél több
lehetõséget felvillantva: ki miként
tudna javítani az egészségén, életmi-
nõségén.  Bízunk abban, hogy min-
denki talál a tanácsok között olyat,
ami érdekli, ami hasznára lesz.

Magyarországon legtöbb áldozatot szedõ
„gyilkosok” a szív- és érrendszeri betegsé-
gek, vele szoros összefüggésben a cukor-
betegség és az alkoholizmus, valamint  a
daganatos megbetegedések közül a tüdõ-
rák, emlõrák, gyomorrák, bõrrák. A nyári
idõszakra való tekintettel ez alkalommal
a bõrrák veszélyeirõl lesz szó.

Valamilyen színes pöttye, foltja min-
denkinek van, ezeket többnyire születé-
sünk óta „õrizzük”, és veszélytelenek.
Mindemellett bármilyen anyajegy elfajul-

hat, rosszindulatúvá válhat, ha nem vi-
gyázunk! Éppen ezért nem szabad a déli
órákban napra merészkedni. Különösen
veszélyes a vízpart, ugyanis bár az úszás
közben nem feltétlen érezzük égõnek a
nap sugarait, a káros UV-sugarak azon-
ban szabadon átjutva a vízen kifejtik ká-
ros hatásukat.

Számos bõrdaganat létezik, legtöbb szó
– veszélyessége és növekvõ gyakorisága
miatt – a melanomáról esik. Ép bõrön is
jelentkezhet, vagy meglévõ anyajegy he-
lyén is. A diagnózis megállapításakor
alapvetõ szempont, hogy idõ teltével vál-
tozik-e a folt jellege. Fontos még az úgy-
nevezett ABCDE-szabály. Eszerint mindig
legyünk gyanakvóak, és forduljunk bõr-
gyógyászhoz, ha

A – aszimmetrikus a folt
B – („borderline”=határ) nem határoló-

dik el élesen a környezetétõl a folt
C – („color”=szín) több szín, vagy

színárnyalat keveredik a foltban
D – („diameter”=átmérõ) több, mint 5

mm az átmérõje
E – („elevation”) elemelkedik a folt a

bõrfelszíntõl (kidomborodik) 
Hangsúlyozom, hogy mindezek teljesü-

lése sem azt jelenti, hogy rosszindulatú

betekségünk van, de mindenképp jobb
utánajárni a dolognak, hisz az idõ min-
den betegségnél fontos tényezõ.

A gyanúsnak vélt elváltozásokat több-
nyire eltávolítják, kimetszik – természete-
sen érzéstelenítés mellett.

„Ha egészség van, akkor minden van!”
– bizonyára mindenki találkozott már ez-
zel a frázissal, és még ha oly elcsépeltnek
tûnik is, valljuk be õszintén, mindenki
volt már annyira beteg, hogy átérezze a
kijelentés mögött rejlõ nagy igazságot.
Sokan mondják, hogy a világ is beteg; ez
talán így is van, de ezen nehéz változtat-
ni. 

Szerencsére a testi bajok terén sokkal
kényelmesebb helyzetben vagyunk; apró
odafigyeléssel nagyságrendekkel javítha-
tunk egészségünkön, és ezzel évekkel
hosszabbíthatjuk meg életünket. 

F. M.

Egészségsarok

Óvjuk bõrünket, figyeljünk az elváltozásokra!

Miért fontos vigyáznunk a bõrünkre?
Az emberi kültakaró, azaz a bõrünk a
szervezet egyik legdinamikusabb és
legbonyolultabb „szerve”. Elsõdlegesen
véd minket mind a fizikai ártalmaktól,
mint pl. a káros sugaraktól. De mind-
ezen túl számos más funkcióval bír:
részt vesz a szervezet immunvédekezé-
sében, a hõszabályozásban, a légzés-
ben, hormonális szabályozásban stb.

Mi az az anyajegy?
Anyajegynek (latinul: naevus) neve-
zünk minden olyan bõrelváltozást, ami
a környezetétõl színében, vagy felszí-
nében elütõ. Szövettanilag megkülön-
böztethetünk hámból, pigmenttermelõ
sejtekbõl, verejtékmirigybõl, vagy akár
erekbõl kiinduló anyajegyet – a teljes
lista felsorolása nélkül. Lehet veleszü-
letett, vagy szerzett. Ritkán nyálkahár-
tyán is jelentkezhet (pl.szájban). Fon-
tos közös vonásuk, hogy klinikailag
mindig jóindulatúak.

Miért károsak az UV-sugarak?
Mert nagy energiát közvetítve felbont-
ják a sejtek DNS-ében a kémiai kötése-
ket. Bár a sejtek ezeket képesek kijaví-
tani, de csak egy határig. A megválto-
zott DNS-mintázatot mutációnak hív-
juk, és ha ez a sejt osztódására vonat-
kozó információt is érint, akkor folya-
matos, gátolhatatlan sejtosztódáshoz,
azaz bõrrákhoz vezet.

Mi az a rák? 
Szervezetünket végsõ soron sejtek építik
fel. Ezek meghatározott „életprogram-
mal” bírnak, ami a DNS-ükbe van kó-
dolva. Ha ebben a szabályozásban hiba
lép fel, ami a sejtet kóros „osztódási ro-
hamra” készteti, ezt nevezzük rákos ál-
lapotnak. A rákos sejtek az ép sejtek ro-
vására, azokat „megölve” osztódhatnak,
de termelhetnek különbözõ hormono-
kat is (pl. vesedaganat, tüdõdaganat),
vagy méreténél fogva okozhatja egy-egy
szerv elégtelenségét (pl. agydaganat).
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Formállak

Õsi praktikákkal
a hõség ellen

Indításképpen a mind több problémát
okozó éghajlat- és klímaváltozás idevo-

natkozó hatásairól szólnék, a teljesség
igénye nélkül.

Napjainkban arról hallunk híreket, ol-
vasunk elemzéseket, hogy hazánk éghaj-
lata a mediterrán klíma irányába csúszik
át. Így egyre fontosabb szempont lesz la-
kásunk kialakításánál a megfelelõ tempe-
rálás. Szándékosan nem klimatizálást
írok. A klímaberendezésekrõl könnyen
informálódhat bárki, a forgalmazók széles
választékkal kényeztetnek bennünket. De
mielõtt vagyonokat invesztálnánk a ház,
vagy a lakás egészének klimatizálásába,
érdemes több szempontot figyelembe
venni.

Az elmúlt forró hónapokban a szak-
emberek mind gyakrabban emlegették:
már-már a hazai áramszolgáltatás biz-
tonságát veszélyeztetik a klímarend-
szerek. Volt olyan nap, amikor a nyári
áramfogyasztás meghaladta a téli csú-
csot. Meddig bírják a kapacitást az
áramszolgáltatók, meddig bírja a pénz-
tárcánk? Biztosítani tudjuk klímaberen-
dezésünk rendszeres karbantartását?
Arról nem is beszélve, hogy a plusz-
energia-fogyasztás közvetve további
felmelegedéshez vezet.

Érdemes egy pillanatra megállni és el-
gondolkodni. Talán van más alternatíva
is. Nézzük sorban a lehetõségeket.

Muszáj minden építkezést a fák kivágá-
sával kezdeni? A lombos fa nyáron hûsítõ
árnyékot ad, télen, leveleitõl megfosztva
beengedi a falakat melengetõ napsugara-
kat. Ne építsünk palotákat! Kisebb ház,
kevesebb gond. Az utóbbi idõben egyre
szaporodnak a mediterrán típusú épüle-
tek. Azonban ne érjük be csupán a külsõ-
ségek követésével. Jellegzetességei évszá-
zadok alatt alakultak ki, ezernyi módját
keresve és találva a naptól való védeke-
zésnek. Érdemes jól odafigyelni az épüle-
tek tájolására, ablakai méreteire, árnyéko-
lására, a természetes légcsere megvalósí-
tásának trükkjeire. Nem kell a távoli déli
országokig utazni ötletekért, hiszen az itt-
honi tornácos, vastag, vert falú alföldi vá-
lyogház sem marad alul a nemzetközi ver-
senyben! Klímaberendezések nélkül is hû-
vös marad a tikkasztó nyári melegben.Vé-
gül: hõérzetünket a lakberendezés forté-
lyaival is becsaphatjuk! Nyáron cseréljük
lakástextiljeinket könnyed anyagokra, a
színskála hideg árnyalataiból válogatva.

Fentieket csak ízelítõnek, a fantázia be-
indítására szántam. Helyi lapról lévén
szó, következõ számainkban szívesen be-
mutatnánk a zámori lakosoknál jól bevált
házi praktikákat; kérem, ha birtokában
vannak ilyeneknek, írják meg szerkesztõ-
ségünknek.

Orosházi Erzsébet
okleveles belsõépítész

Tipp

Így is védekezhetünk
a napsugarak ellen 

A földszinti nyílászárók feletti vaskon-
zolokra nyáron érdemes nádfonatot te-
ríteni, így védve a tûzõ naptól a lakó-
teret. Divatos textilbõl is, ennek  hátrá-
nya, hogy kizárólag szûrt fényt ereszt
át, a nádrolón átvillanó teljes fénysu-
garakkal szemben. A víz is összegyûlik
benne, nagy zivatarban kihasadhat a
víz súlya alatt, vagy egyszerûen a nya-
kunkba szakadhat gyengébb rögzítés
esetén. Tisztításáról is gondoskodni
kell. Szép dísznövényekkel is (lomb-
hullató!) felfuttatható, ez esetben ne
feledkezzünk meg a rovarirtásról.

A Zámori Hírek megújult koncepci-
ója szerint indítottuk ezt a rovatot,
melynek „gazdaasszonyi” feladata-
it vállaltam. Remélem, hogy a téma
érdeklõdésre talál az olvasók köré-
ben. A rovat címével arra kívántam
utalni, hogy nemcsak szigorúan a
lakás, de tágabb lakókörnyezetünk
formálásával is foglalkozni szeret-
nénk. Épített környezetünk nem
csupán rólunk árulkodik, de alapja-
iban határozza meg mindennapja-
ink hangulatát, életminõségünket s
nem utolsósorban a felnövõ gene-
ráció ízlésvilágát, vizuális kultúrá-
ját is. Természetesen az esztétikai
szempontokon túl a praktikumot és
gazdaságossági tényezõket is figye-
lembe veszem majd a témával kap-
csolatos kérdések feldolgozásánál.

O. E.
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Eljött az igazi nyár, a hosszú, meleg napok,
nyaralások ideje, amikor mi ugyan kicsit

többet lazíthatunk, ám kedvenceinkre annál
több figyelmet kell fordítanunk. A tikkasztó
hõséget nemcsak az ember, de állataink is
nehezen viselik. Verejtékmirigyeik szinte
alig vannak (csak a talppárnáikon), így lihe-
géssel, árnyékos hely keresésével próbálják
testhõmérsékletüket normális szinten tartani.

Fülledt, párás idõben, nagy erõkifejtés
közben gyakran fordul elõ hõguta, ami
gyors segítségnyújtás hiányában halálhoz
is vezethet. Ilyenkor az állat lázas (akár
43°C), elesett, vagy görcsök jelentkeznek
rajta, és kómába is eshet. Az egyetlen meg-
oldás a beteg gyors, de kíméletes hûtése és
állatorvosi segítség kérése. Locsolgatással,
borogatással, hideg beöntésekkel, infúzió-
val a magas testhõmérsékletet csökkenteni
kell; vízhajtókkal az értágulat hatására lét-
rejövõ agyvizenyõt mérsékelni lehet, a gör-
csöket pedig nyugtatókkal megszüntetni.
De a legfontosabb a hõguta kialakulásának
megelõzése. Ezért állatainknak mindig biz-
tosítani kell hûs, árnyékos pihenõhelyet,
sok friss vizet. A sétákat inkább a kora reg-
geli, késõ esti órákra érdemes idõzíteni,
beiktatva esetleg egy pancsolást is. Az au-
tóban napon, feltekert ablakkal sose hagy-
juk kedvencünket; szívbeteg, idõs álla-
tunkra pedig fokozottabban figyeljünk!

A tûzõ napon tartózkodó kutya-macska
le is éghet. A leégés elsõsorban a rövid-
ritkás szõrrel borított testrészeket (nyírás
után!), fület, orrot, a forró aszfalt miatt a
tappancsokat érintheti. Forró betonon ne
sétáltassunk kutyánkat, illetve használ-
junk fényvédõ krémet!

Július-augusztusban jön el a toklászsze-
zon is. Megelõzésképpen kertünkben
nyírjuk rendszeresen a füvet, nagyobb sé-
ták után pedig nézzük át tüzetesen ku-

tyánk bundáját. Az egérárpa kalásza leg-
gyakrabban a fülbe, a lábujjak közé, eset-
leg a hónaljba, szembe, orrba kerülhet
be, ahol irritációt okoz, illetve a bõrbe fú-
ródva fájdalmas, gennyes tályogokat hoz-
hat létre. Ha kutyánk hirtelen hevesen
rázza fülét, féloldalt tartja a fejét, vagy lá-
bán kis sebek, duzzanatok keletkeznek,
melyet az állat nyalogat, az érintett lábra
pedig sántít, esetleg sûrûn prüszköl vagy
szeme váladékozik, mihamarabb keres-
sük fel állatorvosunkat! Az állatorvos a
kutya éber vagy bódított állapotában spe-
ciális idegentest-fogó csipesszel a toklászt
eltávolítja, a gyulladást helyileg kezeli.

A rovarokra, élõsködõkre is jobban kell
ügyeljünk. A bolhák generációs ideje ilyen-
kor sokkal rövidebb, tehát védekezés hiá-
nyában rövid idõn belül nagymértékben el-
szaporodhatnak. A kullancsok a tûzõ na-
pon ugyan inaktívak, de bokros-fás, kissé
hûvösebb, árnyékos helyen most is támad-
nak, súlyos betegségeket (babesia, Lyme…)
terjesztve. A legyek, szúnyogok ebben az
idõszakban zavarják legjobban mi és álla-
taink nyugalmát. Egyes kutyák fülét (pl. idõ-
sebb németjuhászok) a legyek sebesre csíp-
hetik, mások (puli, skótjuhász) nagy bundá-
ja alatt lévõ kis sebeken, szennyezõdése-
ken pedig a légynyüvek szaporodhatnak el.
Mindenképpen ajánlott valamilyen kul-
lancs-, bolha-, esetleg légy-, szúnyogelle-
nes készítményt használni.

Gyakrabban jelentkeznek nyáron a kü-
lönbözõ allergiás bõrbetegségek is. Elõ-
fordulhatnak rovarcsípés okozta vizenyõs
beszûrõdések, duzzanatok, nyelési-légzé-
si nehézségek, melyek enyhe esetben ma-
guktól elmúlnak, vagy állatorvosi kezelést
igényelnek. A magas pollenkoncentráció
miatt allergiássá vált állatok sokat vaka-
róznak, rágják magukat, testszerte vörös

foltok jelennek meg, melyek a vakarózás
miatt pörkösödhetnek. A gyógykezelés az
allergiát okozó tényezõ kiiktatásából (ha
lehet) és a súlyosbító tényezõk elhárításá-
ból (másodlagos bõrgyulladás-, viszketés-
csillapítás, parazita-, gomba-irtás) és/vagy
deszenzibilizálásból áll. Ez utóbbinál az
allergiateszten átesett betegnek lassan
emelkedõ adagban allergént adnak, mely-
nek következtében az esetek 60-80%-
ában a kóros tünetek elmaradnak.

Nemcsak tavasszal, nyáron is sok ku-
tya, macska tüzel, tehát ha el akarjuk ke-
rülni a nem kívánt szaporulatot, idõben
gondoskodjunk megelõzésérõl, gondosan
zárjuk el õket vagy keressük fel állatorvo-
sunkat! Az állatorvossal érdemes konzul-
tálni, ha nyaralni kívánunk menni ked-
vencünkkel vagy panzióztatni szeretnénk,
annak érdekében, hogy oltásai, parazita-
írtása, állatútlevele, chipezése és egyéb
dokumentumai rendben legyenek.

Dr. Kadocsa Emese és dr. Fekete Balázs

Házi kedvenceink

Nyári kutya- és macskagondok

Hirdessen a Zámori Hírekben!
Lapunkban rendszeresen és eredményesen
hirdetheti cégének termékét, szolgáltatását.

Kérje kiadónk médiaajánlatát az alábbi címeken:
Kornétás Kiadó

1138 Budapest, Népfürdõ utca 15/D
Telefon/fax: 06 1 239-0146

E-mail cím: titkarsag@kornetas.hu
Hirdetési munkatárs: Tálics Krisztina

Felelõs szerkesztõ: Kiss Zoltán
Telefon: 06 30 343-4801

Állatorvosi rendelés
Tárnok, Fõ u. 40.

06-20-9816474, 23/387-441
Rendelés: Hétfõtõl péntekig 16–19 óráig

DIÓ ÜZLETHÁZ
Diósd, Gárdonyi Géza utca 18.

Az Intersparral szemben!
Telefon: (06-23) 545-404, (06-23) 545-405

E-mail: info@diouzlethaz.hu
www.diouzlethaz.hu

SZERETETTEL VÁRJUK!

Banner Akkumulátor
Dandy Szépségszalon
Ginestra Virágszalon

Investment Holding Kft. Könyvelõ Iroda
Megvarr-lyuk ruhajavító, rövidárú

Dr. Varga Ügyvédi Iroda
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A piramisforma a megfelelõ anyagminõség mellett a legerõ-
sebb energiaadó forma. A lappiramis sok-sok ilyen negatív
mintát tartalmaz, mely az õseink által létrehozott piramisfor-
ma negatív változata. Ezt a tényt azon olvasóink számára ír-
tam le, akik még ezzel az energetikai eszközzel nem kerültek
közelebbi kapcsolatba. A lappiramis-energia egy vegyes tu-
lajdonságot mutató erõtér, mely elektromosságot és mágneses
térerõt hoz létre. Ezen energiák megtapasztalhatók, kimérhe-
tõk, és a gyakorlatban praktikusan felhasználhatók. Hogy az
iskolákban még nem tanítják, az nem baj, majd ez is sorra ke-
rül, kellõ idõben. A lappiramissal folytatott újabb kutatások
számos meglepõ eredménnyel jártak. Sikerült a (lap)piramis-
energia lényegét megfejteni. A lényeg megértése, a hatásme-
chanizmus felismerése pedig újabb felhasználási lehetõsége-
ket hoz. 

A földre érkezõ fénysugaraknak csak nyolc százaléka látha-
tó az emberi szem számára, a többi mintegy el van „takarva”
elõlünk. A fény mint energia újabban napelemek segítségével
elektromos árammá alakítható át. A napelemek sötétben nem
termelnek áramot, a lappiramissal együtt viszont igen, ugyan-
így a zöld paradicsom is beérik zárt dobozban lappiramisok
között, napfény nélkül. Az élõ szervezet mágneses töltöttsége
nõ a lappiramis közelében, tehát a víztartalmú sejteket (min-
den sejt ilyen) mágneses erõtér növelésére ösztönzi. Minden-
ki által ismert jelenség, ha egy mágnes erõteret vezetõvel met-
szünk, abban feszültség indukálódik. Ha a lappiramis erõterét
víztartalmú vezetõvel – élõ szervezettel, szerves anyaggal –
metsszük, abban mágnesesség indukálódik. A lappiramis által
létrehozott mágneses erõtér hatására a vérkeringés javul, amit
a test infravörös fényképezésével, és az oxigénszaturáció (te-
lítettség) mérésével lehet bizonyítani, valamint a testi fájdal-
mak erõs, gyors csökkenése is érzékelhetõvé válik. Ismert
tény, hogy ha az emberi testet nem veszi körül megfelelõ mér-
tékû mágneses térerõ, akkor a betegségek egész sora lép(het)
fel, melyek enyhítésére az orvosi terápiák hivatottak, ismert
eredményességgel. Ugyanezek a betegségek, tünetek viszont
jól reagálnak a kisintenzitású mágneses erõtérre, amelyet a
lappiramis biztosít.

Fentiekbõl egyértelmûen látható, hogy ez az energia széles
körben felhasználható a gyakorlati életben, már itt és most. Va-
lamennyi élõ szervezetnek – még az egysejtû baktériumoknak is
– kedvezõ életfeltételeket nyújt, amely tapasztalatot közvetlenül
hasznosítani lehet. A tiszta emberi környezet elérése új, gazda-
ságos és megfizethetõ megoldásokat kíván, ilyen a lappiramis-
energiát is felhasználó házi biológiai szennyvíztisztító a THSZT
(Térharmonizáló Házi Szennyvíztisztító). A házi szennyvíztisztí-
tás elterjesztése napjaink halaszthatatlan feladata, különösen
Magyarországon. Miért? A légkör fokozatos felmelegedése mel-
lett, a talajok kiszáradása mellett bûn a helyben felhasználható
víz kiengedése a csatornarendszereken keresztül a folyókba,
melyek elvezetik a vizet hazánk területérõl. Emellett tudjuk,
hogy a térségi szennyvíztisztítók, és a csatornák egy része büdös
és elégtelenül tisztít, csatornadíjat viszont termel, amely a csa-
tornára való rákötéssel együtt a lakosságot terheli. 

Magyarország jelentõs részén ritkán lakott településen élnek
állampolgáraink, akik jogokkal is rendelkeznek a kötelezettsé-
gek mellett. Mindenkinek joga van tiszta környezetben, élhetõ
módon, takarékosan élni családja és saját javára. Az Európai
Unióban már nem támogatják a csatornaépítéseket és központi
szennyvíz tisztítást azokon a helyeken/településeken, ahol:

– az 1 km2-re esõ lakosság nem éri el a 120 fõt, 
– az 1 km2-re jutó háztartások száma 45 alatt van.
Azért, mert nem olyan gazdagok mint mi, akik megengedhet-

jük magunknak a házi szennyvíztisztításhoz képest ötszörös-tíz-
szeres költségbõl a csatorna- és szennyvíztisztító-építést. A házi
szennyvíztisztítás engedélyezése – érvényes jogszabályaink sze-
rint – 500 m3/ingatlan/év alatt egyértelmûen a helyi jegyzõk fel-
adata, többek között ezért is kapják fizetésüket. Ahol nem ez tör-
ténik, ott nemtörõdömség, hozzá nem értés, vagy a lakosság ér-
dekeinek semmibevétele zajlik, ritka kivételtõl eltekintve. Elõfor-
dulhat – a régi mondás szerint – az „állást nem foglalni, állást
megtartani” szemlélet is. 

A házi szennyvízkezelés ellen gyakori kifogás, hogy a tisztított
víz fertõzésveszélyt rejt. Mivel a mi esetünkben gyökérzónás víz-
elvezetésrõl (öntözés, szikkasztás) van szó, nem ilyesmirõl, a
tisztított vizet gyepre, levélzetre locsolni tilos. 

A THSZT biológiai házi szennyvíztisztító, éppen azért, mert
talajszûréssel is kiegészül, egyenértékû vagy jobb a hagyomá-
nyos élõvízbe engedéses technológiáknál, mivel a talajt is élõvé
teszi. Építéséhez (felszereléséhez) nem kell az udvart felbontani,
majd helyreállítani – a csatornaépítéssel járó közterület-bontás-
ról, helyreállításról nem is szólva –, hanem egyedülálló módon,
a meglévõ zárt szennyvíztározóra (emésztõ) kell utólag elhe-
lyezni. Ugyanúgy (bár minden hasonlat sántít), mint autóra a te-
tõcsomagtartót, ebben az esetben az autó új lehetõséggel ren-
delkezik. Tehát az egyedi zárt szennyvíztároló tisztítómûvé válik
általa, mely lehetõvé teszi a korrekt, egész éves szennyvíztisztí-
tást, mivel hõmérséklete nem hûl le még a téli hónapokban sem,
ezért tisztítási foka nem romlik.

A 340/2004. (XII. 22.) kormányrendelet egyértelmûen leírja:
2005. január 1-jétõl napi 1,4 m3 kommunális szennyvízkibocsá-
tás alatt, a hatósági eljárásokban a Környezetvédelmi Felügyelõ-
ségek hatósági jogköre megszûnt. A 72/1996. (V. 22.) korm. ren-
delet azt is kimondja, hogy település jegyzõjének feladata a kör

Újdonságok a lappiramis-energia
felhasználásában
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nyezet védelme, ebbe nem fér bele a házi szennyvíztisztítás
megalapozatlan akadályozása. Sajnos még a szennyvíztisztítás-
ban dolgozó szakemberek között is nagy a tájékozatlanság a há-
zi szennyvíztisztítással kapcsolatban. Nem is csoda (és nem is
az õ hibájuk), mivel kellõ hazai tapasztalat alig van, az oktatás-
ban is csak tessék-lássék kap helyet. A KvVM anyagainak isme-
retében a tárcánál is összekeverik a fogalmakat (2005. decem-
ber, Tájékoztató a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõségek számára), ahogyan az orvosképzésben sem
az egészségre nevelés, a megelõzés a fõ szempont.

Ez a három fontos fogalom:
– egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény
– egyedi zárt szennyvíztározó
– egyedi szennyvíztisztító kisberendezés

A talajterhelési díj bevezetése a környezet védelmét hivatott
elõsegíteni, ezzel „ösztönözve” az állampolgárokat a szennyvíz-
elhelyezés szabályainak betartására (meglévõ csatornahálózat
mellett a rákötésre, annak hiányában pedig a szippantókocsival
történõ elszállításra). Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés –
amilyen a Térharmonizáló Házi Szennyvíztisztító is – esetén
nem etikus talajterhelési díjat kiróni a vonatkozó 2003.évi
LXXXIX. törvény (KFD tv.) értelmében. 

A témával kapcsolatos további információkat a www.lappira-
mis.hu honlapon találja. 

Oláh Gábor
piramiskutató

A LAPPIRAMISDOBOZBA ZÁRT PARADICSOM NAPFÉNY NÉLKÜL IS BEÉRIK






