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Falukarácsony
2008

December 20-án Pusztazámor Önkormányzata és intézmé-
nyei, a Pusztazámor Községért Közalapítvány szeretettel
várta a község lakóit az immár hagyományos Falukará-
csony ünnepségre. A rendezvénynek helyet adó tornaterem
megtelt érdeklõdõkkel. Pátrovics Benedek polgármester
meleg szavakkal köszöntötte az egybegyûlt kedves közön-
séget az ünnep alkalmából, majd Kralovánszky Kristóf, a
közalapítvány elnöke kihirdette a fotópályázat eredményét
és átadta a díjakat. 

Az óvodások, iskolások és a felsõ tagozatosok színvonalas
mûsorral kedveskedtek a jelenlevõknek. A program további
részében ünnepi uzsonna mellett sokáig beszélgettek a részt-
vevõk és kívántak egymásnak boldog ünnepeket.

Kiss Ágnes
szervezõ
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Farsangi
mulatság

Pusztazámor Községért Közalapítvány
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt
a 2009. február 14-én 19 órakor kezdõdõ
hagyományos Farsangi mulatságra.

Zenél a Buli Band zenekar. A belépés
ingyenes.

Emlékezés
a forradalomra

Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc 161. évfordulója alkalmából Puszta-
zámor Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete, Pusztazámor Községért Közala-
pítvány, valamint a település civil szerve-
zetei 2009. március 15-én 10.30 órai
kezdettel az emlékmûnél koszorúzási ün-
nepséget tartanak, melyre szeretettel vár-
ják községünk lakosságát.

Program: Ünnepi megemlékezés A köl-
tõ visszatér címmel, a község fiataljainak
elõadásában. Ezt követõen koszorúzás  az
emlékmûnél.

Kirándulás Hollókõre
Április 13-án kirándulást szervezünk a Hollókõi Húsvéti Fesztiválra. A kirándulás ön-
költséges. Utazás kiváló esztétikai és mûszaki állapotban lévõ légkondicionált autó-
busszal. Útiköltség: 2500 Ft/fõ.

Jelentkezni lehet Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõnél, vagy a 06/70-311 7530-as tele-
fonszámon legkésõbb március 15-ig.

Hollókõrõl röviden
Magyarország egyetlen faluja, melyet természeti környezetével együtt Világörökségként tar-
tanak számon. Nem skanzen, nem múzeum. Életforma, mely mindannyiunk szeme elõtt
zajlik. Ófalujának 65 védett épülete õrzi a 17. századi palóc népi építészet remekeit.

Lakói palócok, akik jellegzetes nyelvjárásuk mellett gazdagon díszített népi öltöze-
tüket is büszkén viselik. Nagyobb ünnepek alkalmával Hollókõ apraja-nagyja ezeket a
maguk által készített ruhákat ölti fel, melyek híven tükrözik viselõjének családi állapo-
tát és az alkalom fontosságát.

Hollókõi Húsvéti Fesztivál 
Húsvét ünnepén a falu apraja-nagyja díszes népviseletet ölt magára, s két napon ke-
resztül megelevenednek a falu régi szokásai. Egész napos folklór program, népmûvé-
szeti kirakodó vásár, kézmûves bemutatók, gasztronómiai ínyencségek, gyerekjátékok
nyújtanak gazdag programot vendégeiknek.
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Téjékoztatjuk a lakosságot, hogy a

Három falu két keréken
elnevezésû kerékpártúrát ez évben május 30-án rendezzük meg.
A fõszervezõ-házigazda Tárnok település.

Zámori Kör
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Rendkívüli
gyermeknap –

januárban
Január 17-én a Pusztazá-
mor Községért Közalapít-
vány jóvoltából gyermek-
elõadásra hívtuk a puszta-
zámori gyerekeket az isko-
lába. A rendkívüli gyer-
meknap alkalmából rende-
zett zenés házibulin el-
hangzott sok-sok gyerek-
sláger, volt Bábszínház Ró-
ka Rudival, Paprika Jancsi-
val és Bimbula Bohóccal. A fergeteges elõadáson a gyerekek ön-
feledten szórakoztak, majd fiúk- lányok vetélkedõre is sor került.
A hálás közönség nagy tapssal jutalmazta az elõadást.

Kiss Ágnes

Egészségmegõrzõ
gerinctorna

Pusztazámoron 
Egészségmegõrzõ torna indult a pusztazámori iskolában. A szer-
dai napokon tartott mozgásórán elsõsorban nyújtó-lazító jellegû
mozgásokat végzünk, és olyan jóga testhelyzeteket tanulunk
meg, melyek oldják az izmok túlzott feszességét és görcseit. 

Ajánlom a tornát mindenkinek, aki szeretné megelõzni az ízü-
leti problémákat, vagy meg akar szabadulni a nyak-, váll-, hát-,
derék-, csípõfájdalmától.

Foglalkozások: 17-tõl 18 óráig.
A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Részvételi díj: 500 Ft
További információ: 

Csontos Anikó gyógytornász
70-376-0602

A képviselõ-testület decemberi ülésén történt

Pusztazámor Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008. december
15-én tartotta a tavalyi év utolsó tes-
tületi ülését, melyen négy napirendi
pontot tárgyaltak meg a képviselõk.

Elsõként az ÉTV Kft. által Pusztazámor te-
rületén szolgáltatott ivóvíz- és a csatorna-
használat díjának megállapításáról szóló
rendeletet módosította a testület (a rende-
letet mellékelten közöljük). A képviselõ-
testület Herceghalom önkormányzatát
bízta meg a vízdíjtámogatás visszaigény-
lésével.

A második napirendi pont keretében a
képviselõk módosították a település 2008.
évi költségvetését (a módosítást az idõköz-
beni normatíva-változások, valamint a tény-
leges teljesülések átvezetése indokolták).

A képviselõ-testület – módosításokkal –
elfogadta Tárnok, Sóskút és Pusztazámor
önkormányzatainak építéshatósági társu-
lása társulási megállapodására vonatkozó
elõterjesztést és megállapodás-tervezetet,
és felhatalmazta a polgármestert az alá-
írásra.

Az Egyebek napirendi pontok sorában
elsõként a Polgármesteri Hivatal alapító

okiratát módosította a testület ( a hivatal
állományába került a mûvelõdésszerve-
zõ). A képviselõk – Kiss Ágnes mûvelõ-
désszervezõ jelenlétében – megvitatták és
elfogadták a 2008. évi rendezvényekrõl
szóló írásos beszámolót, valamint a
2009-es rendezvénytervet. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy Tárnokkal és
Sóskúttal közösen indul a „Települési
partnerség, a közmûvelõdés információs
fejlesztéséért”, valamint a „Mikrotérségi
tudásdepó–agglomerációs települések
partnersége az élethosszig tartó tanulás
érdekében” elnevezésû pályázatokon.

A szerelmes
nagykövet

és a Sors bolondjai
Január 9-én színházlátogatáson vettünk részt a Budaörsi
Játékszínben A szerelmes nagykövet címû bohózatot néztük
meg, fergeteges szereposztásban: Straub Dezsõ, Gregor
Bernadett, Nyertes Zsuzsa, Farkasházi Réka, Iván Ildikó,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre játszották a fõbb szerepeket.
Élményekben gazdagon tértünk haza az elõadásról. 

Február 13-ra meghívást kaptunk  a Sors bolondjai címû
vígjáték nyilvános fõpróbájára; az elõadást, melynek premierje
15-én vasárnap lesz, ingyenesen tekinthetjük meg.

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ
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Gondolatok az iskola félévi munkájáról

Bár az intézményi összevonás hivatalo-
san már az elõzõ tanévben megtörtént,
a tényleges szakmai együttmûködés
2008 szeptemberétõl kezdõdõen való-
sult meg a két iskola közt. Köszönet az
iskolavezetésnek és a sóskúti kollégák-
nak azért, hogy befogadtak és elfogad-
tak bennünket. A kedvezõ változások
sok pozitív energiát adtak ahhoz, hogy
az új körülményekhez alkalmazkodni
tudjunk. Az egyenrangú partnerség kéz-
zelfogható valósággá vált, mikor láttuk:
a zámori iskola tanulói számára ugyan-
azok a lehetõségek nyílnak meg, mint a
nagyiskolába járó társaiknak. Gondolok
itt az angolnyelv-oktatásra, a fejlesztõ
pedagógusra, amely/aki eddig anyagi
források hiányában nem állt rendelkezé-
sünkre. A mûvészeti oktatás több éve
szünetelt nálunk. Most táncolni, zenélni
az anyaiskolával azonos feltételek közt
tanulhatnak kisdiákjaink. Szekér Gizi
néni áldásos tevékenységébõl is része-
sülhettünk. A vezetésével készült kerá-
miákat karácsonyi ajándékként vihették
haza a gyerekek.

Elveszett önbizalmunk visszanyerésé-
ben sokat segített a sóskúti szülõk bizal-
ma, akik hozzánk íratták be gyermekü-
ket. Példájuk, nálunk szerzett tapasztala-
taik, véleményük sokat segíthet a két te-
lepülés és két iskola közti évtizedes elõí-
téletek felszámolásában. Kellõ tudatos-
sággal úgy kínálhatunk iskolaválasztási
alternatívát a szülõknek, hogy mégis egy
intézményen belül maradhatnak a gyer-
mekek. Meggyõzõdésem, már a jelenlegi

tanévben is meg tudtunk tartani olyan di-
ákokat, akiket egyébként más településre
vittek volna.

Az iskolaotthonos oktatás teljesen új le-
hetõség Pusztazámoron. A kedvezõ ta-
pasztalatok nyomán a következõ tanévre
is érdeklõdés mutatkozik rá a szülõk köré-
ben. Ugyancsak pozitív visszhangja van a
két alsó tagozat összefogásában szerve-
zett „iskolakóstolgatónak”. 

Elmondható hát, hogy jó úton járunk az
egységes iskola megvalósításában. Ezek a
momentumok mind fontosak ahhoz, hogy
valóban egységes intézményrõl beszélhes-
sünk, amely elfogadott és elismert mindkét
település iskolahasználói körében. 

Örömmel adtunk helyszínt a versmon-
dó verseny elõdöntõjének és a karácsonyi
koncertnek. Büszkeséggel tölt el, hogy a
zámori tanulók is sikeresen szerepeltek
ezeken az elõadásokon. Kelemen Kolett a
döntõn 2. helyezést ért el. Õ képviseli
majd a zámori színeket az érdi körzeti
versenyen.  S a továbbiakban is nyitottak
vagyunk hasonló programok fogadására,
hiszen kulturális értékük mellett erõsítik
az egybetartozást. Ahogy ezt tették a kö-
zös gyermek és felnõtt kirándulások, ösz-
szejövetelek.

Szeretnénk azonban megõrizni korábbi
életünkbõl a helyi faluközösséghez köt-
hetõ hagyományainkat. Továbbra is szíve-
sen kapcsolódunk be a pusztazámori ün-
nepségekbe, rendezvényekbe. Ilyen volt a
Szüreti vigasság, az Egészségnap, a Már-
ton-nap és a Mikulás játszóház, valamint
a Falukarácsony. 

Ugyancsak fontosnak tartjuk a meglévõ
kapcsolataink ápolását. A helyi óvodával,
civil szervezetekkel, külföldi testvérisko-
lával jelenleg is gyümölcsözõ az együtt-
mûködésünk.  Az óvodával legutóbb kö-
zös teadélutánt szerveztünk az érdeklõdõ
szülõknek. Védõnõ, pszichológus, gyer-
mekvédelmi szakember, fejlesztõ pedagó-
gus, pedagógus segített választ keresni ar-
ra a kérdésre, miként szerethetjük oko-
sabban gyermekeinket. A kedvezõ fogad-
tatás nyomán a beszélgetés a késõbbiek-
ben folytatódik. Sõt a témába a sóskúti is-
kola honlapján is be lehet kapcsolódni. 

A Naplemente Nyugdíjas Klubnak kö-
szönetet mondunk az iskola Gyermekmo-
soly Alapítványa számára átutalt adomá-
nyért. Az ajándékot játékvásárlásra fordít-
juk. Mivel tanulóink közel 80 %-a iskola-
otthonos vagy napközis, fontos a szabad-
idejük hasznos eltöltésérõl gondoskod-
nunk. Hasonló témában pályázatot nyúj-
tottunk be Pusztazámor Község Közala-
pítványhoz. A pusztazámori önkormány-
zat adományából három számítógéppel
bõvült a tanulók és a helyi fiatalok által
használt PC-k száma. Köszönjük. Ugyan-
csak köszönjük a Zámori Kör Egyesület-
nek a Madarászsulit. Tarján Barna mada-
rász havonta tart foglalkozást tanulóink-
nak. A marosvécsi testvériskola áprilisi lá-
togatásának szervezése pedig elkezdõ-
dött. 

A közösen töltött félév alapján úgy lá-
tom, a megváltozott körülmények ellené-
re, vagy még inkább általa sikerült a
zámori iskola mottójában megfogalma-
zott gondolatot továbbra is megvalósíta-
nunk: „Két dolgot adhatunk gyermeke-
inknek, gyökereket és szárnyakat.” Kö-
szönöm mindazoknak a munkáját, akik a
maguk területén ebben segítségünkre
voltak.

Végül egy kötelességem maradt hátra,
felsorolni azokat a tanulókat, akik kiemel-
kedõ eredménnyel zárták a 2008/2009-es
tanév elsõ félévét.

1. osztály: Árvai Bence, Bank Bálint
Dániel, Deme Róbert, Horniák Júlia, Ká-
rolyi Bendegúz, Keresztes Hanna, Kovács
Barbara, Szakács Bence, Zrubecz Lilla.

2. osztály: Gáspár Emese, Gyõrfi Enikõ,
Gyõri Virág, Hornyák Richárd, Joó Anna
Dorothea, Kelemen Kolett.

3. osztály: Csóli Milán, Kovács Anett,
Madari Martina, Rakonczai Diána,
Stankovics Dániel.

Mészáros Ildikó
tagiskola-vezetõ, igazgatóhelyettes
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Pusztazámor Község Önkormányzatának 12/2008. (XII.18.) számú rendelete az Érd és
Térsége Viziközmû gazdasági társaság által  Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz
díjának megállapításáról és az illegális víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról

szóló 1/1995. (II. 2.) számú rendeletének módosítása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7.
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormány-
zati tulajdonú viziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz és a biztosított
csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az Érd és Térsége Viziközmû gazdasági társaság által a
Pusztazámor község területén szolgáltatott víz díja:
– a lakosság által fizetendõ díj 308 Ft/m3+áfa
– a közületek által fizetendõ díj 308 Ft/m3+áfa

2. §
A R. 5.§-ának  (1), (4)-(5) bekezdésének  helyébe az alábbi ren-
delkezés lép .

„5.§

(1) A községi szennyvízcsatorna-hálózat használatának díja :
– a lakosság által fizetendõ díj 442 Ft/m3+áfa
– közületek által fizetendõ díj 659 Ft/m3+áfa
(4) A lakossági fogyasztók fogyasztási helyenként (lakásonként és
elkülönült fogyasztási helyenként) az alábbi mértékû alapdíjat
köteles fizetni:

(5) A közületi fogyasztók a bekötési vízmérõje szerint minimáli-
san az alábbi mértékû alapdíjat kötelesek fizetni:”

3.§
Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
Pusztazámor, 2008. december 3.

Pátrovics Benedek dr. Kosztyi Emma
polgármester jegyzõ

Betûhív közlés – a szerk.

Ivóvíz szolgáltatás (Ft/hó+áfa) Csatornahasználat (Ft/hó+áfa)
153 153

Bekötési víz-
mérõ átmé-
rõje (mm)

Alapdíj fo-
gyasztási he-
lyenként
(Ft/hó+áfa)

Bekötési víz-
mérõ átmé-
rõje (mm)

Alapdíj fo-
gyasztási he-
lyenként
(Ft/hó+áfa)

Ivóvíz szolgáltatás Csatornahasználat

13-20 153 13-20 153
25-32 927 25-32 1598
40-50 2 805 40-50 4 770
65-100 9 636 65-100 16 162
150-200 29 275 150-200 47 205

Jön az ingatlanzöldkártya
Január 1-jétõl már csak energetikai tanúsítvánnyal, ún. zöldkártyá-
val lehet eladni a lakást: új épületek építésekor, valamint lakás el-
adásakor, illetve bérbeadásakor kell elkészíttetni. Célja a lakás
energiafogyasztásának kategorizálása. A minõsítés a
legkedvezobb „A+” kategóriától egészen az „I” kategóriáig terjed.
A zöldkártya nemcsak az épület tényleges energia-felhasználását
mutatja meg, hanem javaslatot is tesz az esetleges
korszerûsítésére. Az EU-szabvány szerinti skálán a legkedvezõbb
az „A” kategória, melyet az az ingatlan kaphat, mely a jelenlegi
energetikai alapkövetelmények legfeljebb 55 százalékát használ-
ja fel. A „C” jelzésû ingatlanok felelnek majd meg a jelenlegi alap-
követelménynek, mely lakóépületek esetén 110-230 kWh/m2 fo-
gyasztást jelent. A legkedvezõtlenebb pedig az „I” kategória lesz,
melyet az az ingatlan kap, mely az energetikai alapkövetelmé-
nyek 340 százalékánál több energiát fogyaszt. Vezérelv, hogy a ta-
núsítványt az épület egészére kell kiállítani, de lehet lakásonként
is. Az energiatanúsítvány kiállítása külön szakemberek dolga lesz,
akik névjegyzékben szerepelnek, nevüket az erre a célra létreho-
zott honlapon is közzéteszik. A tanúsítványnak természetesen
költsége is van, mely függ a tanúsításra fordított munkaidõtõl és a
tanúsítási feladattól. A szakértõk óradíja a jogszabály szerint 5500
forintig terjed, s az új lakások vizsgálatára maximum két munka-
órát lehet fordítani. A használt lakások esetében azonban nem ha-
tároztak meg ilyen korlátot.

Zsidákovits Hajnalka

Az öröklési illetékrõl
A Magyar Közlöny 174. számában hirdették ki többek között az
öröklési illeték módosításának szabályait, mely szerint 20 millió
forintig mentes az öröklési illeték alól a közvetlen hozzátartozó
(gyermek, házastárs, szülõ, szülõ nélküli unoka, ideértve az
örökbefogadott, a mostoha és a nevelt kategóriákat is) örökös által
megszerzett lakástulajdon. A rendelkezést a 2008. december 9.
napján még folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A
lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak, valamint az ilyen
ingatlanra vonatkozó vagyoni értékû jognak az öröklése szintén
illetékmentes ezután is, ha az örökös az örökölt ingatlanon a
hagyaték jogerõs átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és
a lakóházban a hasznos alapterület eléri a maximális beépíthetûség
legalább 10%-át. Lakóház-építési szándékáról az örökös legkésõbb
az illetékfizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig nyilatkozhat az
adóhatóságnál. A lakóház felépítésének igazolása érdekében a 4
éves határidõ elteltét követõ 15 napon belül az APEH megkeresi az
illetékes építésügyi hatóságot, és ha az igazolás szerint a lakóházra,
a vagyonszerzõ nevére a használatbavételi engedély kiadása
megtörtént, az APEH törli az illetéket. Törli az APEH az illetéket
akkor is, ha a 4 éves határidõn belül a vagyonszerzõ a nevére szóló
jogerõs használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.

Dr. Tóth Beáta ügyvéd
Kapcsolat, kérdésfeltevés:

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

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a figyelmet meglévõ játszóterünk épségének és tiszta-
ságának megóvására. Szomorú látvány a játszótér területén ha-
gyott szemét és a rongálások nyomai. A szétdobált italos üvegek
és dobozok közvetlen balesetveszélyt jelentenek a gyerekek
számára. Ezért mindenkit kérünk, gondosan ügyeljen játszóte-
rünk épségére és szépségére, a rendetlenkedõket és károkozókat
pedig határozott szóval figyelmeztessük.

Játszóterünk legyen alkalmas a gyermekeink számára bizton-
ságos játékra, a szülõk számára pedig nyújtson kulturált találko-
zási helyet.

*
Csatlakozzunk a 2009. január 15-én indított „Fõzzön játszóte-
ret” akcióhoz, melynek keretében a Delikát8 ételízesítõ vonal-
kódjának összegyûjtésével pályázhatunk egy új játszótér kialakí-
tására. Ezért kérjük, aki Delikát8 ételízesítõt vásárol, a csomago-
lás kivágott vonalkódját vagy az egész csomagolást dobja be a
Zsakóné Csóli Erika boltjában elhelyezett gyûjtõládába. Az ak-
ció 2009 augusztusában ér véget.

Mindenki segítségére számítunk.
A gyermekes szülõk

TÁJÉKOZTATÓ
a Helyi Védelmi Bizottság 2009. január 14-i ülésérõl

Érd Megyei Jogú Város Helyi Védelmi Bi-
zottsága 2009. január 14-én Tárnokon
tartotta meg soron következõ ülését. A bi-
zottság jogszabályoknak megfelelõ mûkö-
dését 2007. évtõl állította helyre az ön-
kormányzat vezetése, eleget téve azon
törvényi elõírásoknak, melyek a kataszt-
rófavédelmi, honvédelmi és polgári véde-
lemi feladatok tervezése, szervezése és
irányítása terén meghatározó szerepet ad-
nak a helyi védelmi bizottságoknak. 

A bizottság 2007. április 24-i megala-
kulása óta immáron ötödik alkalommal
ülésezett. A bizottság tagjai a honvédelmi
körzethez tartozó (Érd, Diósd, Tárnok,
Sóskút és Pusztazámor) települések pol-
gármesterei, továbbá Érd Megyei Jogú Vá-
ros jegyzõje, rendõrkapitánya és tûzoltó-
parancsnoka, az ÁNTSZ kistérségi tiszti
fõorvosa, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi
Igazgatóság illetékes szakaszmérnöke, az
Érdi Polgárvédelmi Iroda vezetõje és a
polgármesteri hivatal védelmi referense.

A bizottság január 14-i ülésén megtár-
gyalta és elfogadta a 2008. évi védelmi
feladatok teljesítésrõl szóló beszámolót,
valamint a 2009. évi feladattervét és költ-

ségvetési tervét. A tárgyalt napirendekben
kiemelt hangsúlyt kaptak a lakosság ve-
szélyhelyzetben történõ riasztásával és ki-
menekítésével, valamint a rendkívüli idõ-
járási viszonyokkal összefüggõ védelmi
felkészülési feladatok.

A bizottság úgy ítélte meg, hogy elõre-
lépés történt a védelmi igazgatási felada-
tok tervezésében; a jogszabályokban elõ-
írt tervek elkészültek és napra készen ren-
delkezésre állnak, továbbá javult a védel-
mi feladatok végrehajtásában érintett köz-
igazgatási és rendvédelmi szervek együtt-
mûködése.

A bizottság az elmúlt évben 5 MFt költ-
ségvetéssel gazdálkodott, melybõl a lakos-
ság védelmi felkészítésére, a védekezést irá-
nyító munkacsoportok alapvetõ eszközei-
nek beszerzésére 2,5 MFt-ot használt fel, és
nem kellett felhasználni a rendkívüli idõjá-
rási viszonyok lakosságra gyakorolt kedve-
zõtlen hatásai elleni védekezésre beterve-
zett 2,5 MFt-ot. A bizottság a 2009. évre is
hasonló, 5 MFt-os költségvetéssel számol.

A bizottság szükségesnek tartja, hogy –
a katasztrófaveszély elhárításával és a be-
következett katasztrófák következményei-

nek felszámolásával kapcsolatos felkészü-
lési és védekezési feladatok szervezett és
hatékony végrehajtása érdekében – a hon-
védelmi körzethez tartozó települések tö-
megrendezvények esetére katasztrófavé-
delmi biztosítási tervvel, katasztrófák ese-
tére pedig a veszélyeztetett lakosság kime-
nekítésére és kitelepítésére intézkedési
tervvel rendelkezzenek. A tervek elkészí-
tésének feladataira határozatot hozott.

A bizottság tájékoztatókat hallgatott
meg a honvédelmi körzet ár- és belvíz el-
leni védekezésének helyzetérõl, feltétele-
irõl és aktuális feladatiról, továbbá a téli
rendkívüli idõjárási viszonyokra való fel-
készülés közterületi feladatairól és hely-
zetérõl. 

Kocsis János
védelmi referens

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG
2030 Érd, Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31.
Telefon:/06-23/522-3 13
Fax:106-23/365-340 
Honlap: www.erd.hu
E-mail: po1armesteterd.hu

Pusztazámor községben
az alábbi civil szervezeteket

támogathatják
adójuk 1%-ával:

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18685286-1-13

ZÁMORI KÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
adószáma: 18685860-1-13

NAPLEMENTE NYUGDÍJAS KLUB
adószáma: 18690620-1-13

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
adószáma:18700547-1-13
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A Zámori Hírek 2008. júniusi számában
beszámoltunk a PCK azon tervérõl, hogy
Pusztazámoron – tervezett munkaprog-
ram szerint – szag- és szagforrás-érzékelõ,
-megfigyelõ ellenõrzõ vizsgálatot vég-
zünk. Erre elõzetes egyeztetések után
2008. augusztus 1. és október 31. között
került sor. Ezúton tájékoztatjuk az újság
olvasóit a vizsgálódás tapasztalatairól és a
kívánatos intézkedésekrõl.

Elõzmények
– Az érintett ÉTV Kft. és Compostal Kft.
cégeknél a vizsgálati-belépési engedély
beszerzése.

– Megegyezés az FKF Zrt. – Pusztazá-
mori Regionális Hulladékkezelõ Központ
(PRHK) illetékeseivel a 2008. aug. 1.–okt.
31. közötti idõszakra tervezett vizsgála-
tokról (Emlékeztetõ). Az operatív program
egyeztetése és rögzítése (Jegyzõkönyv).

A vizsgálati idõszakban
gyûjtött információk

A vizsgálatokat négy szagfigyelõ és két
szagfigyelõ, illetve informátor-koordiná-
tor szervezésével már az egyeztetett vizs-
gálatok elõtt szúrópróbaszerûen elkezd-
tük. A 2008. június-júliusi tapasztalato-
kat, mintegy elõzményként, felsorolássze-
rûen bemutatjuk. Az operatívan egyezte-
tett, rendezett észleléseket augusztus hó-
napban indítottuk el. Ennek közvetlen
elõzményeként a vizsgáló csapattal, sze-
mélyes szagpróbával egybekötve, végig-
jártuk a szennyvíztisztító telep, a
Compostal Kft. és a PRHK területén elõ-
forduló, szaghatás és volumenintenzitás
szerint jól elkülönülõ szagforrásokat.

Ezen elõvizsgálattal az alábbi fontos
észlelési és munkaszervezési információ-
kat szereztük:

A) A PRHK területén (helyzete DK-DNy
irányú) csak két koncentrált szagforrással
kell számolni:

a) a komposztáló üzemrész és
b) a depónia és csurgalékvíz-tározó gá-

zai, illetve gõzei. 
Ezekbõl az utóbbi sokkal intenzívebb

és jól érzékelhetõ, azonosítható.
B) A Compostal Kft. (DK) területén a ha-

tékonyabb takarás és csurgalékvíz-
levegõztetés, a szeszipari hulladék átme-

neti elmaradása miatt egy korhadó-rotha-
dó zöld gáz-gõz forrással kell számolni,
amely természet- és környezetazonos
szaghatása miatt nehezebben észlelhetõ.

C) A szennyvíztisztító üzem (DK) terü-
letén a szagintenzitás több okból is általá-
ban enyhe, ezért vizsgálati forrásként el-
hanyagolható.

D) A pusztazámori ipartelepen (DK) a
sertéstenyésztés megszûnt, helyette csir-
kenevelés folyik. Az almot idõszakosan
gyûjtik és elszállítják; csak ez a mûvelet
jár intenzív szaghatással.

E) Szarvasmarha-tenyésztõ telep, Etyek
(É-ÉNy)

Itt kizárólag szarvasmarha-tenyésztés
folyik. A telep régi zagygyûjtõ medencéjét
(részlegesen temetve) nem használják. Így
nem képez aktív szagforrást. Új zagyme-
dence építése folyik. Változó intenzitású
szagforrást a trágyazagy ideiglenes keze-
lése, kiszórása jelenthet.

F) Hollósi tanya (ÉNy-ÉK). Új szagfor-
rásként lehet figyelembe venni. Itt birkate-
nyésztés folyik; a higiéniás felszereltség
kezdetleges.

A források egyszerûsítése és az aktív
szaghatások kódolása révén Pusztazámo-
ron e forrásokból érzékelt szagok azono-
síthatók voltak helyszíni megfigyelõjára-
tok indítása nélkül. Így a koordinátorok
munkája csak a szagérzékelési és a szél-
adatok bekérésére, gyûjtésére, dokumen-
tálására és értékelésére korlátozódott.

A vizsgálati idõszak elõtt (2008. június,
július) tapasztalt intenzív, lokális szagér-
zékelések az alábbiak voltak:

3 mûanyag-égetési szag
4 vegyszer-oldószer szag
5 rothadó szervesanyagszag
6 állatitrágya-szag
7 kénes gázszag
A tervezett vizsgálat során 7 db érzéke-

lési információs dokumentum született:
8 1. sz. szélirányjelzés ellenõrzése
9 2., 3., 5., 6. sz. igazolt PRHK depónia

gáz-gõz érzékelés Pusztazámoron
10 4. sz. téves érzékelés, mert a D) jelû

forrásból a trágya szállítása okozta a szag-
hatást.

11 7. sz. állatitrágya-szag, amely a jel-
zett E) vagy még inkább az F) jelû forrás-
ból érkezhetett.

Az információs dokumentumokat az
érintett PRHK és Pusztazámor Önkor-
mányzata részére elküldtük.

A vizsgálat során
szerzett ismeretek
és következtetések

összefoglalása
a) A vizsgálatok nyári aktív idõtartamá-

nak lerövidítése (augusztus–október) a me-
leghatás okozta intenzívebb gáz-gõz kép-
zõdés csökkenése miatt lényegesen keve-
sebb észlelési találatot eredményezhettek.

b) A szélirányok és sebességek gyors és in-
tenzív változása, az erdõsávok terelõ hatása
befolyásolja az áramlási állapot stabilizáló-
dását. Az észlelést alátámasztó szélsebesség-
tartomány 7-25 km/h közé esik. Fizikailag
valószínû, hogy a lamináris jellegû terjedés
0,1-1,0 óra zavartalan kondíciók mellett a
telep és Pusztazámor között megvalósulhat.

c) A PRHK depóniagázai tehát eljuthat-
nak Pusztazámorig. A vizsgálati találatok, az
ezt elõsegítõ szélirányok elõfordulási való-
színûségével (kb. 5%) jó egyezést mutatnak.

d) Elõbbi tapasztalat alapján Pusztazá-
mor lakossága joggal kérheti, hogy a PRHK
tegyen hatékony lépéseket a depóniában
képzõdõ gázok zömének zárt rendszerû
gyûjtése és hasznosítása érdekében.

Ezzel összefüggésben megismételjük az e
témakörben 2008. július 11-én a PRHK-ban
tartott együttmûködési egyeztetés Emlékez-
tetõjének utóiratában foglaltakat: „Kérjük az
FKF Zrt. vezetõit, hogy a PRHK 2008. évi (és
további) monitoring vizsgálata keretében a
KVI Plusz Kft. bevonásával készüljön egy
olyan szakmai fejezet is, amely az egységes
környezethasználati engedély III/6.15 és
IV/3 elõírásainak teljesülésére vonatkozó
vizsgálatokat és eredményeket ismereti, il-
letve magyarázza. Ez jól szolgálná a
pusztazámori lakosok megnyugtatását.”

e) A gázok és szagáramlások mérséklése
céljából létesítendõ erdõsávokat célszerû
a PRHK- telep hossztengelyével párhuza-
mos irányban, például a pusztazámori be-
kötõ út Z kanyarjának egyenes útszakasza
erdõsáv-vonalának erõsítésével, vagy az-
zal egyezõ irányvonalban telepíteni.

f) Javasoljuk, hogy az F) Hollósi tanya
szaghatásainak tisztázására 2009 nyarán
további ellenõrzõ vizsgálat történjen.

Végül köszönjük a vizsgálati program
elõkészítésében és lebonyolításában
résztvevõk aktív támogatását és együttmû-
ködését.

Károvits Tamás és Tóth András

Tájékoztató
a „Pusztazámori Civil Kezdeményezés (PCK) az érzékelt szaghatások felderítésére” elnevezésû

munkaprogram keretében elvégzett vizsgálatokról
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Bemutatkozik a Tarka-Bárka Pusztazámori
Nagycsaládos Egyesület

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) 1987-ben alakult meg mintegy 150
család részvételével. Azzal a céllal jött
létre, hogy a társadalomban a nagycsalá-
dokat érõ elõítéleteket megpróbálja meg-
törni, és fellépjen azon intézkedések el-
len, amelyek válságos helyzetbe hozzák a
gyermeket nevelõ családokat. A NOE-nak
ma már 15 000 tagcsaládja és több mint
300 helyi szervezete mûködik a 6 regio-
nális központ irányítása alatt. 

A pusztazámori nagycsaládosok közös-
ségeként egy éve csatlakoztunk a NOE-
hoz mint helyi csoport, és bíztató ered-
ményeket értünk el. Ettõl az évtõl egyesü-
letként szeretnénk tovább folytatni tevé-
kenységünket. 

Miért jöttünk létre?
A mai világban a társadalom értékrend-

je megváltozott. Elõtérbe került a pillanat-
nyi élvezetet keresõ, önzõ, az önmegva-
lósítást mindenek fölé helyezõ magatar-
tás. A fiatalok egyre kevésbé hajlandók
vállalni az egymás iránti elkötelezõdést, a
család, különösen a nagycsalád alapítá-
sát.

Pedig a család a társadalom alapja, s
pótolhatatlan értéket hordoz: megtanít al-
kalmazkodni, átérezni a másik örömét és
bánatát, lemondani a saját pillanatnyi vá-
gyunkról a másik öröme érdekében. Fon-
tosnak látjuk életünkkel bemutatni, hogy
a nagycsalád, a több gyermek nemcsak és
nem elsõsorban nehézséget és terhet je-
lent, hanem mérhetetlen öröm forrása is. 

Ezért is alakítottuk meg egyesületünket:
a Tarka-Bárka Pusztazámori Nagycsalá-
dosok Egyesületét, amelynek alakuló köz-
gyûlését 2009. január 7-én tartottuk.

Mi a célja az egyesületnek?
· A családok egymást ismerõ és segítõ

közösséggé szervezése
· A nagycsaládos létnek mint értéknek

felmutatása a társadalomban
· Az élet, az anyaság és az apaság tisz-

teletére nevelés, a házasság és a jövõ ge-
nerációért érzett felelõsség erõsítése

· A nagycsaládosok sajátos érdekeinek
képviselete és szolgálata

Ki lehet tagja az egyesületnek?
Mindenki, aki 
· háztartásában 3 vagy több gyermeket

nevel vagy nevelt és egyetért az egyesület
célkitûzéseivel

· az éves tagdíjat megfizeti (jelenleg
4500 Ft)

· nem sajnál a szûkös szabadidejébõl
egy keveset a közösség javára áldozni

teljes jogú tagja lehet egyesületünknek.
Társult tag lehet bárki, aki céljainkkal

egyetért és közénk szeretne tartozni.
Mit várhatsz az egyesülettõl?
· mindenekelõtt egy egymást segítõ jó

közösséget szeretnénk kovácsolni a tagja-
inkból, és érzésünk szerint jó úton hala-
dunk efelé

· a NOE programjain való közös részvé-
telt (találkozók, nyaralás, ünnepek)

· a közeli szép helyekre szervezett túrákat,
kulturális, sport- és egyéb rendezvényeket

· alkalmanként és lehetõség szerint
adományok juttatását, használtruha-akci-
ók szervezését és lebonyolítását

Miért jó a NOE bárkájában együtt ha-
józni?

· hasonló gondolkodású barátokra talál-
hatsz

· megoszthatod örömeidet, gondjaidat
másokkal

· Te is segíthetsz másoknak
· programjaink az egész családnak, el-

sõsorban gyerekeinknek szólnak
Ízelítõ ez évi programjainkból:
· fasorültetés gyermekeinknek
· húsvéti játszóház
· ruhabörze
· apák napja
· falunapon ölelõ-ház kialakítása 
· árvácskaültetés
· Mikulás-játszóház
· adventi barkácsolás
Ha közénk szeretnél tartozni, az alábbi

elérhetõségeken érdeklõdhetsz:
e-mail: noe.pusztazamor@gmail.hu,

illetve tarkabarkanoe@googlegroup.com
Minden hétfõn este 6 és 8 között az iskola
tornatermében tartjuk sportdélutánunkat.

Mindenkit szeretettel várunk!
Tarka-Bárka Nagycsaládos Egyesület
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Örkény István novellájának címét kölcsönöztem írásomhoz, me-
lyet némileg ki kell egészítenem: éghajlati övünkben a meleg nem-
csak óhaj, de az élet fenntartásához elengedhetetlen szükségsze-
rûség (szomorú tény, hogy ilyen sokan régen fagytak meg hazánk-
ban, mint az idei télen). A kialakult gazdasági válság sajnos mind-
nyájunkat arra ösztönöz, hogy komolyabban gondolkodjunk el
azon, mi módon csökkenthetnénk kiadásainkat úgy, hogy közben
a megszokott életminõségünk a legkisebb mértékben sérüljön. Így
aztán az elõttünk álló idõszak legtöbbünknek nem a lakás-kert
szépítgetésérõl fog szólni (bár komfortérzetünket még a legkisebb
esztétikai változtatás is növelheti).

Otthonaink nagy része már gázzal fûtött, így az orosz–ukrán konflik-
tus bizony sokakat aggaszt. És semmiképp nem tanácsos félvállról ven-
ni a helyzetet, mert ha rövid távon meg is oldódik, az a rohamosan fo-
gyatkozó készletek miatt újra és újra elõjöhet; az árak egyre nõnek, jö-
vedelmeinktõl pedig egyelõre nem várható ugyanez. Így érdemes
olyan alternatívákon gondolkodni, mellyel kiegészíthetjük, kiválthat-
juk a hagyományos gázfûtést. És aki még nem tette meg, de megen-
gedheti magának, a ház hõszigetelését mindenképpen érdemes meg-
csináltatni.

A hagyományos fa-, illetve szénfûtéses megoldás ugyan munkaigénye-
sebb fûtési mód, de jól illeszthetõ a meglévõ fûtésrendszerhez, így vi-
szonylag kis költséggel kivitelezhetõ. Hátránya, hogy szintén olyan fûtõ-
anyagra épít, melyre ha hirtelen nagy igény mutatkozik, fennáll a drágulás
és a hiánycikké válás lehetõsége; ugyanakkor a környezet védelme szem-
pontjából sem feltétlenül jó megoldás újbóli tömeges megjelenése. Sokak-
nak viszont még megvan a régi rendszer, annak felújítása, újbóli üzembe
helyezése a legolcsóbb megoldás. 

Vannak olyan megoldások is, amelyeknél a régi típusú fafûtésû cserép-
vagy téglakályha ötvözve van a központi fûtéssel, így a tüzeléshez nem
kell egy külön fûtõhelységbe kijárni, hatékonysága nagyobb, a ropogó tûz
hangulata pedig fokozza a melegérzetet. Jó tervezéssel a hõveszteség mi-
nimálisra csökkenthetõ. A kályhatestbe elhelyezett víztárolóban melegszik
fel a központi fûtés vize, melyet szivattyú keringet, felfûtve a radiátorokat.
Hátránya, hogy a radiátorok csak addig melegítenek, míg a kályhatestben
lévõ víztározó hõmérséklete kb. 30°C alá nem süllyed. De jól szigetelt
házban ez nem okoz problémát, ha a kályha a lakáson belül jól van elhe-
lyezve, annak melege nagyjából 24 órán át még érezhetõ.

Költségesebb megoldás a kivitelezés tekintetében a napkollektor beépí-
tése, az üzemeltetés szempontjából viszont gyorsabban megtérülõ befek-
tetés. Ennek a megoldásnak is elõnye, hogy a kiépített radiátoros rendszer-
hez illeszthetõ.

A föld hõjével gazdálkodó hõszivattyús megoldás már lényegesen na-
gyobb befektetést igényel, ráadásul helyigénye is elég nagy, és hozzáértõ
szakembert is nehezebb találni. De aki megengedheti magának, hosszú tá-
von megbízható megoldásba fektet.

Léteznek már olyan technikai megoldások is, melyek esetében gyakorla-
tilag a ház aktív fûtést nem igényel. Ezeknek hátránya, hogy nehezen ösz-
szeegyeztethetõ a küllembeli megjelenése a helyi építési elõírásokkal. De
megéri az utánajárást, bár tudni kell: kivitelezéskor itt is nagyobb az egy-
szeri ráfordítás.

Végül szeretnék egy XX. századi irodalmi szemelvényt ajánlani az olva-
sónak. Nem ma íródott a novella, de mondandója napjainkban is aktuális.

Orosházi Erzsébet

Bertha Bulcsu: 

Mit gondol rólunk
a macska?

(részlet)

Amióta az embernek sikerült tüzet gyújtani, mindig
égett az a tûz. Hosszú ideig az életben maradásnak
elsõ feltétele volt, hogy a tûznek soha nem szabadott
kialudnia. Közösségek is a tûz mellett keletkeztek és
váltak érzelmileg eggyé. Még nem is olyan régen, ha
az emberekre ráesteledett, tüzet raktak. Valamikor
azt mondtuk: a családi tûzhely, s ez a két szó nem
csak tüzet, melegedést, fõtt ételt jelentett, hanem ott-
hont és közösségben élést is. Harminc-negyven éve
még tûz mellett üldögélve meséltek, beszélgettek, ál-
modoztak az emberek. A régi kukoricamorzsolások
emléke egybemosódik a tûz pattogásával, a mese-
mondó tájszólásos hangjával és a macska dorombo-
lásával.

Mostanában nem érünk rá tüzet rakni, kukoricát
morzsolni és mesélni sem. Rohanunk valahová.
Gép morzsol, mert így gazdaságosabb, s az em-
bernek több lesz a szabadideje. De mit kezdünk
ezzel a szabadidõvel? Olajkályhával fûtünk, olaj-
radiátorral, gõzzel, gázzal, kazánnal, mert nem
érünk rá akkurátusan gyújtóst hasogatni, beigazí-
tani a papír vagy száraz, leveles venyicske fölé a
tûztérbe, s kivárni míg lángra kap és a kályhánk át-
tüzesedik. Veszünk helyette drága pénzért olajat,
ideszállítjuk a fél világon át, aztán elégetjük. A
kukoricacsutkát, fakérget, venyicskét, a metszés-
bõl maradó faágakat pedig kidobjuk a kert végébe
rohadni, vagy máglyába rakjuk, s egyben elégetjük
az egészet az udvaron. Ilyen a mi ökonomikus
gazdasági rendünk kicsiben.

Jó dolog tüzet rakni és a tûz mellet ülni, de nem
rakunk tüzet. Hamvadó tüzeink mellett legalább a
tûz mellett kialakult évszázados szokásainkat kelle-
ne átmenteni életünk új körülményei közé. Át kell
mentenünk a közös álmodozás, gondolkodás, ámu-
lás és reménykedés szokását, s legfõképpen a közös
cselekvését. A régi kukoricamorzsolások idején
senki nem várt konkrét munkabért, egy kosár le-
morzsolt tengeriért tíz fillért. Azért ült a tûz mellé,
és morzsolgatta a rokonság vagy a szomszédság ku-
koricáját, mert jól érezte magát embertársai között.
Munkája bizonytalan idõben azonnal megtérült,
amikor neki segítettek kukoricát morzsolni vagy
szekeret rakni. De mindenképpen megtérült lélek-
ben, mert mesét, legendát, régi történeteket hallga-
tott, és megnyugtatta az együttlét, a közösen vég-
zett munka harmóniája.

Tüzet kellene rakni, és köréje ülni, krumplit és sza-
lonnát sütni a parázsban,  beszélgetni, jóízûen nevet-
ni. Van még a régi kemencékben, csikótûzhelyekben
a hamu között zsarátnok, csak néhány venyicske kell
rá és újra lobog a tüzünk. Ne hagyjuk elaludni a tü-
zeinket, s elkopni, elmúlni közösségi szokásainkat.
Ha elhamvad tüzünk, s nem lesz már semmi, amit
körülüljünk, mit gondol rólunk a macska?

Az ember
melegségre vágyik
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FÓRUM

Új évben, válaszúton!
Meddig tart ez õrült hangzavar még?
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?
Petõfi Sándor: A szájhõsök

Azelõtt egy falu megbonthatatlan egy-
ség volt, ami azt jelentette, hogy lakói
egymást tartották el. Mindenki tudta, ki
mihez ért, és adott esetben mindenki
azt a falubelit hívta segítségül a ház kö-
rüli problémáinak megoldására, aki az
adott mesterséget bírta. Ehhez még
adódtak a rokoni és szomszédi kapcso-
latok, amikor a közismert kalákában
építkeztek, evvel is megkímélve a csalá-
di költségvetést. Ez a rend egyben meg-
bonthatatlan gazdasági egység és erõ is
volt. Vagyis tudat alatt alkalmazták azt
az õsi bölcsességet, mely szerint: „egy-
ségben az erõ”. Ez a szellem és gyakor-
lat igen sok történelmi nehézségen segí-
tette át ezeket a kis  közösségeket – de
hazánkat is. 

Mára a falu szétesett, mert egyrészt az
emberek elhitték, másrészt elhitették
velük, hogy ez az õsi rend korszerûtlen
és gazdaságtalan. Ma korszerûtlen az a
rend, amely a személyes szabadságon
alapult, mert a földön és az állatokkal
sokat kellett dolgozni ugyan, de a gaz-
daember sosem éhezett, és szabad volt
ezáltal.

Nézzük, hová jutottunk korszerû piac-
gazdaságunkkal! Ma sajnálkozva nézem
azokat a szülõket, akik reggel ötkor gyere-
keiket kocsijukba pakolva elindulnak is-
kolába, majd dolgozni, és miután késõ
délután összeszedték egymást, este hétre
hazatérnek. Mindenük van elvileg, csak
éppen a gyermek nem ismeri a szüleit és
a szülõ nem látja hogyan is nõ fel a gyer-
meke. Magyarul nincs életük! 

Ennél sokkal súlyosabb azonban az a
mérhetetlen kiszolgáltatottság, amiben
élünk! 

Élelmiszert lassan csak a bevásárlóköz-
pontokban vehetünk, aminek kereskedel-
mi haszna nem a miénk, mert elhittük,
hogy a Brazíliából kamionnal – energia-
válság idején – idehozott csirke és egyéb
árú ezzel együtt is olcsóbb a hazainál.
Nyáron ezért megemelik a benzin árát,
amit alig  fél év múlva már újra leszállíta-
nak. Úgy látszik a jövõ nyárig elmúlt az
energiaválság!

A kiváló ízû és minõségû hazai alma,
meggy, dinnye, kukorica, búza, tej pedig
eladhatatlan – holott éhezik a világ,
mondják. Mert elhittük, hogy a piacgaz-
daságban verseny van, és természetesen a
jobbik gyõz. És kik a jobbak? Akik  vélet-
lenül négyszer több támogatást kapnak,
mint magyar versenytársaik e csodálatos
új uniónkban!

Mert elhittük, hogy marháinkat le
kell vágni, mert sok a tej, disznóinkat
nem etethetjük moslékkal, mert mérge-
zést kapunk,  és különben is
vágóhidainkat be kell zárni, mert nem
felelnek meg a korszerû egészségügyi
követelményeknek. Újabban libáinkat
egyedül a világon mi nem tömhetjük,
mert kínozzuk az állatokat, és a bora-
ink nehézfém-szennyezettek. Így aztán
szabadon kapjuk a kergemarhakórt, a
guargumis élelmiszereket, a baromfi-
influenzát, a dioxinos sertéshúst, az ol-
csó mûtejet,  a tonnaszám lefoglalt
rossz minõségû átcsomagolt és mérge-
zett élelmiszert – a „mûvelt nyugat”
egészséges termékeit! 

Ebben a versenyben aztán végképp le-
maradtak gazdáink és lemaradt a hazai
ember is!

Most pedig egy „könnyû” évkezdés-
nél rögtön jön, illetve nem jön a gáz!
Mert elhittük, hogy egy piacgazdaság-
ban az állam rossz tulajdonos, és ezért
minden közszolgáltatásunkat – elektro-
mos áram, gáz, vízszolgáltatást – hagy-
tuk eladni egy másik uniós állami tulaj-
donnak. Nem magántulajdonosnak,
ahogy nekünk mondták, mert õk na-
gyon jól tudják, hogy a piacnak az a ré-
sze, amit ma egyetlen ember sem tud
mellõzni életének fenntartásához,  az
biztos piac. Attól a perctõl kezdve, ami-
kor ez a monopólium a kezünkben van,
mi diktálunk, és annyi pénzt szedünk
be a legkülönbözõbb  indokokkal,
amennyit akarunk! 

Lásd, mily érdekes kifejezések díszeleg-
nek elektromos számláinkon: Átviteli-
redszerirányítási díj, rendszerszintû szol-
gáltatási díj, elosztói forgalmi díj, elosztói
veszteség stb. A lassan jövõ gáz esetében
pedig egy liter tejünk egyre hosszabb ide-
ig forr fel (ami állítólag nem igaz, de nem
bizonyítják!). Mert elhittük, hiszen azt
mondták, hogy a verseny lenyomja az
árakat, ezért liberalizálják a piacot. Re-
mélem emlékeznek!?  Ehelyett az állami

multi mûködési költségeit is mi fizetjük. A
mi vállalkozásaink költségeit valaki vala-
ha is fizette?

És akkor jött a nagy válság alig 10 év-
vel bankjaink 1000 milliárdos konszoli-
dációja után; mert a „rendszerváltás”
után, remélem emlékeznek, ilyen ösz-
szeggel kellett  bankjainkat közpénzbõl
egyenesbe hozni, hogy aztán eladják
õket. Most arra kapunk kölcsönt, hogy
támogassuk meg mi, „gazdag” magya-
rok, ismét közpénzbõl azokat a külföldi
tulajdonú bankokat, amelyek eddig is a
világban példátlan magas kamatokat
szedtek tõlünk! 

Minden európai lett, csak a fizetésünk
maradt 7-8-szor kevesebb, mint az övék.
Az orosz adórendszer a családoknál ke-
letkezõ jövedelmek 87%-át, az ír 80%-át,
a szlovák 79%-át, a francia 78%-át, a brit
74%-át, a német és svéd adórendszer
70%-át, a cseh 69%-át  a lengyel 63-át
hagyja a családnál. A magyar csak a felét,
azaz 50%-át! 

Munkabérünk közterhei a legmagasab-
bak az EU-ban. Vajon miért van minden-
ki ezek után minimálbéren és a feketegaz-
daságban?! Egyetlen hivatalos szervünk
sem mer letenni számítást arról, hogy jog-
követõ magatartással, ha adóinkat befi-
zetjük, mi marad a zsebünkben! Mert
nem marad semmi!

De mi csak higgyünk továbbra is, és
osszuk magunkat jobb- és a baloldalra, és
nézzük részvétlenül, hogy egyre több em-
bertársunk fekszik a kapualjakban , amit,
sajnos, gazdagjaink nyugodt lelkiismeret-
tel elviselnek. E folyamat akár odáig is ve-
zethet, hogy  a kifizethetetlen adósság mi-
att szanálják országunkat! 

Sodródunk az árral, ahelyett, hogy kö-
vetnénk apáink, anyáink és nagyszüleink
fent említett életmintáját, mely szerint az
a kötelességünk, hogy elsõsorban egy-
mást eltartsuk. Mert egyetlen anyának
sem lehet szemére vetni, hogy neki a sa-
ját gyermeke az elsõ. Magyar árut vásá-
rolni, magyar mestert hívni, magyar üzlet-
be járni! Értsük meg, nincs tovább! Ezért
mindenkinek döntenie kell! Hazánkról és
mindnyájunkról!  Magunkért és fõleg
gyermekeinkért – nagy fejedelmünk, Rá-
kóczi Ferenc idején alkalmazott minta
szerint: vagy a labancokhoz vagy a kuru-
cokhoz áll!

Károvits Tamás
2009. január
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A magyar nyelvrõl
Amióta ember él a földön, érzéseit,
gondolatait, kívánságait a szülõany-
jától tanult, elsajátított nyelvén feje-
zi ki. A népsajátságok érzékelhetõen
mutatkoznak nyelvükben. A külön-
bözõ népek nyelvébõl lehet legin-
kább megismerni a nemzeteket.

Bajza József költõ, kritikus és publicista
(1804–1858) szerint „az életnek szelle-
mibb és bensõbb eleme a beszédnél
nincs. Ebbõl következik, hogy ha a nép
nem akarja elveszíteni azt, ami által nép,
ha minden sajátságát meg akarja õrizni,
úgy semmire sem kell annyira ügyelnie,
mint arra, hogy nyelve ki ne vesszen és el
ne korcsosuljon, hanem eredeti tisztasá-
gát és bélyegét megtartsa.”

Napjaink rohanó, internetezõ,
esemesezõ világában egyre inkább aktuá-
lis és életbevágó feladat anyanyelvünk
megõrzése, ápolása; mielõtt még nem
késõ…

E gondolat által vezérelve határoztam
el, hogy a Zámori Hírek hasábjain rövid
szemelvényekben ismertetem a kedves
olvasókkal, hogy miként vélekednek
nyelvünkrõl a magyar írók, költõk és nem
utolsósorban a külföldi nyelvészek, iro-
dalmárok, tudósok. Szándékom szerint ez
egy sorozat lenne, melynek további ré-
szeiben a magyar nyelv eredetérõl, törté-
netérõl adnék képet, majd felhívnám a fi-
gyelmet napjaink nyelvi jelenségeire an-
nak érdekében, hogy felkeltsem az érdek-
lõdést egyedülálló kincsünk, szép magyar
nyelvünk megõrzése, ápolása iránt.

Feltételezem, hogy az idegenek véle-
ménye rólunk talán még érdekesebb, iz-
galmasabb, mint a sajátunké. Ezért cso-
korba szedtem néhányat azok közül is,
hátha hitelesebbnek hatnak, mint az „el-
fogult” magyaroké. Lássunk mindjárt né-
hány idézetet.

Költõi, gazdag,
hangulatos

Jakob Grimm, a nagy meseíró
(1785–1863), akinek bizonyára sokan
olvastuk gyerekkorunkban meséit, a tör-
téneti hangfejlõdés törvényszerûségei-
nek felismerõje, az elsõ tudományos né-
met nyelvtan és filológia megalapítója,
így vélekedett: „a magyar nyelv logikus
és tökéletes felépítése felülmúl minden
más nyelvet”. Ugye, nem is gondoltuk
volna.

N. Erbersberg bécsi tudós 1840-ben azt
mondta, hogy „olyan a magyar nyelv
szerkezete, mintha nyelvészek gyülekeze-
te alkotta volna, hogy meglegyen benne
minden szabályosság, tömörség, össz-
hang és világosság, és emellett gondosan
kerül minden közönségest, kiejtésbeli ne-
hézséget és szabálytalanságot.” Szinte hi-
hetetlen. Bárcsak ma is így használnánk
édesanyánktól kapott, természetesként
öröklött nyelvünket! 

N. Simpson, angol újságíró „Levelek a
Duna mellõl” címû cikksorozatában így
számol be 1848-ban a márciusi napok
mámoros hangulatában a magyar nyelv-
rõl: „A magyar nyelv költõi, gazdag,
hangulatos… tele van lelkesedéssel,
eréllyel, mindennemû költõi célra alkal-
matos, bátor, s mégis gyöngéd összhang-
zatos, dallamos és kifejezése tiszta.”

Jól beszélni és írni
magyarul: jellemkérdés 

Nézzük most meg miként írnak errõl
nyelvünk legnagyszerûbb mûvelõi:

Illyés Gyula: „A magyar nyelv természe-
ténél fogva az egyszerûséget és a világos-
ságot kívánja. Nem minden nyelv ilyen.
Vannak nyelvek, amelyek nem is annyira
az észhez, mint inkább az érzelmekhez
akarnak szólni. Vannak még csavaros, sõt
köntörfalazó természetû nyelvek is. A ma-
gyar nyelvnek a maga sajátos természete
onnan van, hogy kialakításában vajmi ke-
vés része volt az alkuszoknak, kereskedõk-
nek, fiskálisoknak s más efféle csûrõ-csava-
ró beszédû embernek. Jobbára kétkezi em-
berek nyelve volt a magyar. Olyanoké,
akik valóságot és igazságot akartak közölni
egymással. Akik világos, tiszta gondolatot
fejeztek ki általa. Akiknek nem volt rejte-
getnivalójuk egymás elõtt. Akik nem szo-
rultak se hazugságra, se hízelgésre.

Ebbõl az következik, hogy a jó magyar
írás és beszéd tanítását voltaképpen a he-
lyes gondolkodás tanításával kell kezde-
ni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az iga-
zat keresi. Az írás és a beszéd módja min-
denkit leleplez. Jól beszélni és írni ma-
gyarul, ez tehát igazából: jellemkérdés.
Az íróság ott kezdõdik, mikor az ember
felelõsséget érez egy alany és egy állít-
mány összefûzésekor is; mert az is becsü-
letvizsga: állítás, amiért helyt kell állni.
Egy életen át! Egy nemzet életén át!”

Gárdonyi Géza szerint „Ha Kant vélet-
lenül magyarnak születik, világosan írta

volna meg a filozófiáját. Mert a magyar
nyelvnek természete a világosság. A ma-
gyar nyelv olyan, mint a fû, amely a pin-
ceablakból is világosságra tör.”

Németh László azt írja, hogy „ha az
ember a magyar nyelv erejére gondol,
alig juthat más eszébe, mint a tömörsé-
ge.” Valóban, nyelvünk nem szereti a
nyomatéktalan töltelékszavakat, takaré-
koskodik a szavakkal is.

Veres Péter nyelvünk szemléletes kife-
jezésmódjáról ír „Mit ér az ember, ha ma-
gyar?” címû cikkében: „…meg kell ismer-
ned népünk mai nyelvét és gondolkozá-
sát. A sokszázéves népdalok és mondások
még ma is frissebben hangzanak, mint a
néhány évtizedes prózai írások, regények
és vezércikkek. Felsõ kultúrrétegünk nyel-
ve megromlott, de a parasztoké nem. Azt
tudod, hogy népünk lenézi a bõbeszédû
embert. Nem vagyunk kereskedõ nép, be-
szédünk nem a vevõ és eladó megtévesz-
tésére, agyonbeszélésére szolgáló, öncélú
locsogás, hanem a munkában élõ embe-
rek kevés szóba sûrített, de mindig fontos
közölnivalója.”

Kodály Zoltán a nyelv zeneiségét emeli
ki: „Semmi sem jellemzõ annyira egy nyelv-
re, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a
virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál
tüze. Megismerni róla a nyelvet már messzi-
rõl, mikor a szót még nem is értjük. Minden
nyelvnek megvan a maga hangszíne, tem-
pója, ritmusa, dallama, egyszóval zenéje.
Az élõbeszéd magyarságának védelme és
fenntartása éppoly életkérdés, mint a szó-
kincsé és mondatszerkezeté.”

Feltárul nyelvünk
gazdagsága

Meggyõzõdésem, hogy mint minden kor-
szakban, de a mai, most már mindenki
számára nyitott világban különösen fon-
tos az idegen nyelvek ismerete, elsajátítá-
sa. Minél több nyelven írunk, beszélünk,
annál inkább feltárul elõttünk a nyelvek
összehasonlító elemzése által magyar
nyelvünk minden sajátossága, színessége,
gazdagsága.

Összeállította: Fekete Zsuzsanna

Rudnyánszky Gyula:
A magyar nyelv

A világon édesebb nyelv
Nincs a magyar nyelvnél!
Lágyan csorran ajkaidra,
Mintha mézet ennél.
Égnek-földnek minden bája
Összeolvad ebben;
A mennybéli angyalok se
Dalolhatnak szebben!
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OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁS TÉRSÉGÜNKBEN

Otthoni hospice ellátásra kötött finanszírozási szerzõdést a
Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálattal az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár. A Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgá-
lat 1997-ben kezdte meg mûködését otthoni szakápolással
Százhalombattán; 2004 óta hospice ellátással foglalkoznak.
Team-ük palliatív ellátásban jártas szakorvossal, hospice
szakápolókkal, pszichológussal, menthalhigiénés szakember-
rel, gyógytornásszal, szociális munkással és önkéntesekkel áll
a terminális állapotú betegek rendelkezésére. A Gondoskodás
2000 Ápolási Szolgálat hospice mobil team formájú ellátási
rendszere lehetõvé teszi, hogy mûködési területünkön min-
den beteg saját, otthoni környezetében, családtagjainak köré-
ben tölthesse életének utolsó napjait. Céluk a kínzó tünetek
enyhítése által az elérhetõ legmagasabb életminõség biztosí-
tása. Szolgáltatásukat a hospice szellemiség megtartásával
minden beteg térítésmentesen veheti igénybe. 

Otthoni hospice ellátásban a kezelõorvos kezdeménye-
zésére részesülhet minden, a területen tartózkodó (beje-
lentett lakcím nem szükséges) beteg, akinek állapota ter-
minális, daganatos megbetegedésben (C-s diagnózis),
AIDS-ben, krónikus neurológiai vagy autoimmun megbe-
tegedésben szenved (kivéve agyi történések utáni állapo-
tok és Alzheimer-kór).  Amennyiben a család kéri a segít-
séget, a szolgálat veszi fel a családorvossal a kapcsolatot.

A beteg igényei és kezelõorvosa javaslata szerinti gya-
korisággal és szakmai összetételben látogatják a beteget,
akinek alapápolási és beteg-felügyeleti feladatait saját
családja látja el. Tevékenységük kiterjed a tartós fájda-
lomcsillapításra, szakápolásra, gyógytorna, fizioterápia
végzésére, szociális tevékenység szervezésére,
menthalhigiénés gondozásra, diétás tanácsadásra, a
gyógyszerelés tervezésére és ellenõrzésére. Az állami fi-
nanszírozás betegenként 150 ápolási napra terjed ki,
mely kb. az utolsó 5-6 hónap ellátását teszi lehetõvé.

Betegellátási igény az alábbi elérhetõségek valamelyi-
kén jelezhetõ:

Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat,
Szolgálatvezetõ: Schaffer Judit
Cím: 1224 Budapest, Mátra u. 10/a.
Tel: 06-20/9324-648, Fax: 06-1/362-0695,
E-mail: gondos2000@externet.hu
Web: www.gondos2000.fw.hu

ÉRD A NYERTESEK KÖZÖTT

Érd, Szentendre, Abony és Pest Megye Önkormányzata is
pályázati pénzbõl javíthatja járóbeteg-ellátásának színvo-
nalát. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP-
programjának keretében összesen ugyanis hárommilliárd
forintot kapott a négy pályázó.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-magyarorszá-
gi Operatív Programjának (KMOP) keretében több tucat
város nyújtott be pályázatot egészségügyi fejlesztések fi-
nanszírozása végett, azonban végül Szentendre, Abony,
Érd és Pest megye osztozhat a több mint hárommilliárd
forintos támogatáson. A beruházások kivitelezéséhez
szükséges összeg nagy részét  fedezi az odaítélt támoga-
tás. Érd városa 1, 3 milliárd forintot nyert  emeltszintû kis-
térségi járóbeteg-ellátó központ létesítésére.

Köztudott, hogy a magyarok akár öt-tíz évvel is keve-
sebb ideig élnek, mint nyugat-európai társaik. Bár az
egészség megõrzése kell hogy az elsõdleges cél legyen, a
tendencia megváltoztatásában azonban a színvonalas be-
tegellátás is kiemelt szerepet játszik.

HATSZÁZ TRAFFIPAX ÁLLT MUNKÁBA

Mintegy 12 ezer felvételt készítettek gyorshajtókról 15 óra
leforgása alatt azok a sebességmérõk, amelyeket a rend-
õrség januárban tesztelt az M0-ás autóúton. Újdonság,
hogy ezek nemcsak szembõl mérnek, hanem hátulról is,
mert sok motoros, mivel elöl nem volt rendszámtáblája,
kibújt a felelõsség alól. 

A sebességmérõket január közepén élesítették. Már a teszt
is igen meglepõ eredményt mutatott, ugyanis 15 órányi felvé-
tel alatt 12 ezer fénykép készült gyorshajtókról. Korábban az
M1-es és M7-es autópálya közös szakaszán is hasonló volt a
tendencia: a sebességmérõk tesztidõszakában naponta több
ezer felvétel készült, ma ez a szám körülbelül 30-40.

A január közepén átadott mûszerekkel együtt 2011
végéig az ország közútjainak összesen hatszáz,
fokozottan balesetveszélyes pontján fotózzák majd
állandó jelleggel a gyorshajtókat. Várhatóan februárra
készül el a hatszáz fix traffipax telepítési helyeit
tartalmazó lista – tudta meg az MTI az Országos Rendõr-
fõkapitányság (ORFK) sajtószolgálatától.

Az illetékes minisztérium és a rendõrség szakemberei
között folyó egyeztetések után látnak hozzá az új
traffipaxok szereléséhez. A körültekintõ elõkészítés azért
is indokolt, mert a rendszeres karbantartásról is
gondoskodni kell. Nagy Zoltán, a Magyar Közút Kht.
forgalomtechnikai osztályának vezetõje elmondta: a
lakott területeken kívüli utak közül az autópályák a
legbiztonságosabbak – kivéve az M0-ást –, az osztott
pálya és a külön szintû keresztezõdések miatt. 

Az országutak és az úgynevezett vegyes használatú
utak, amilyen a Budapest és Vác közötti 2/A (M2) is,
szinte csábítják az autósokat a sebesség jelentõs
túllépésére – tette hozzá. Az M2-est teljes hosszában
kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá fogják alakítani, a
munkálatok várhatóan 2010-ben kezdõdnek meg. Addig
is megelõzésként maradnak a legfeljebb 90 kilométeres
óránkénti sebességet elõíró korlátozó táblák és a
hamarosan üzembe helyezendõ fix traffipaxok. 

Nagy Zoltán szerint Magyarország legveszélyesebb útja
az M0-ás déli, illetve a Veszprém környéki körgyûrûsza-
kasz mellett a 405-ös, a 8-as és a 4-es fõút. Bár a 2007-
hez adatokhoz képest tavaly jelentõsen csökkent a
személyi sérüléses balesetek száma, az osztályvezetõ úgy
látja: a szigorra, így a fix traffipaxok beállítására nagy
szükség van. Az elõírt sebességnél gyorsabban hajtók
jelenleg harmincezer és százezer forint közötti
pénzbüntetésre számíthatnak.

Hírek, információk térségünkrõl

www.dko.hu
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A jövõben a gyógyszerészek is megkapják
a doktori címet (dr pharm); a törvényi vál-
tozás komoly szakmai elismerése a sok-
éves tanulásnak és a betegek felé végzett
munkánknak. A jogszabály-változással el-
ismerték, hogy a gyógyszertár nem egy
kiskereskedelmi intézmény, hanem egy
fontos egészségügyi központ, ahol bizo-
nyos feltételek megléte esetén beindulhat
a gyógyszerészgondozási program is. En-
nek keretében, ha a betegek igénylik, a
gyógyszertárban komplexebb ellátást
kaphatnak. Az orvosokkal együttmûköd-
ve részt tudunk venni a betegségek meg-
elõzésében, szûrõprogramokban, már ki-
alakult betegségek kezelése során a tuda-
tos gyógyszerszedés elõsegítésében.

A betegek többsége sajnos nincs tisztá-
ban, milyen formai kritériumai vannak
annak, hogy a gyógyszertárban a szá-
munkra szükséges gyógyszert és a kívánt
mennyiséget kapják meg. Mondhatjuk, ez
az orvos feladata, de beláthatjuk, a sok te-
endõ mellett néha elõfordulhat, hogy le-
marad valami apróság. Ha megvizsgáljuk
a receptet, mielõtt belépünk a patikába,

sok kellemetlenségtõl kíméljük meg ma-
gunkat és a gyógyszerészeket. 

Az elsõ, ami fontos, hogy ki legyen tölt-
ve a fejléc ( a beteg neve, lakcíme, szüle-
tési dátuma, valamint a TAJ szám,
közgyógyellátott beteg esetén a köz-
gyógyellátási igazolvány száma), követke-
zõ a BNO-kód és a jogcím megjelölése,
ami meghatározza a támogatás mértékét.
Kiemelt támogatás csak akkor jár, ha a di-
agnózis megfelel a jogszabályban rögzí-
tettnek. A legnagyobb részt a tényleges re-
cept tölti ki. Ezen az orvosnak fel kell tün-
tetnie a gyógyszer nevét, darabszámát
(római számmal és betûvel ), a pontos
adagolást (nem megfelelõ az „utasítás
szerint” megjelölés), a naplószámot, vala-
mint ha több hónapra írta azt jeleznie kell
(ha ez nem történt meg, az orvos hiába írt

fel több dobozt, támogatásra csak az egy
hónapra  elegendõ mennyiség adható ki). 

A legújabb, ez év január 1-jétõl életbe
lépett változás, hogy a kiemelt támogatás
esetén a javaslatot kiállító orvos pecsét-
számát és a javaslat keltét is fel kell tün-
tetni. A receptet kiállító orvos aláírása és
bélyegzõje is nélkülözhetetlen, és végül
szükség van a gyógyszert átvevõ személy
aláírására is. Ha még maradt egy kis türel-
münk, jó ha ellenõrizzük, hogy a recep-
ten van-e javítás (mert az csak akkor érvé-
nyes, ha azt az orvos lepecsételte és aláír-
ta), és nézzünk rá a lejárati idõre is. Az ál-
talános recept jelen pillanatban 3 hóna-
pig, a gyógyászati segédeszköz 1 hónapig
érvényes. Ezt fontos betartani, mert pl. ha
01.02-án kelt receptünket szeretnénk be-
váltani 04.03-án, azt már csak teljes áron
lehetséges. Amit lényegesnek tartok meg-
említeni: ne küldjenek gyermekeket
gyógyszerért. A törvény is kimondja, hogy
14 év alatti személynek gyógyszer nem
szolgáltatható ki.

Baloghné Nagy Krisztina
gyógyszerész

Mit kell tudni a receptek kitöltésérõl?

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk, hogy Pusztazámor Község Önkor-
mányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló
9/2001.(XII.20.) számú rendeletének, valamint
Településszerkezeti tervének módosításai megte-
kinthetõk a Polgármesteri Hivatal titkárságán egy-
séges szerkezetben, ügyfélfogadási idõben, 

2009. február 2–2009. március 3. között.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfõ: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

Pusztazámor, 2009. február 2.

dr. Kosztyi Emma
jegyzõ
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Mikulás-nap
az iskolában
December 6-án Mikulás-napi játszóház várta a pusztazámori
gyerekeket az iskola tornatermében. Az óvónõk és tanító nénik
kézmûves foglalkozásokkal, ügyességi feladatokkal és – a legki-
sebbeket a babasarokban – játékokkal szórakoztatták õket. Az
elsõ osztályosok dalokkal és versekkel fogadták a várva várt Mi-
kulást, aki minden gyereknek ajándékot hozott. Végezetül tea és
szendvics várta sok kis éhes szájat. Öröm volt látni a csillogó
szemû, boldog résztvevõket. 

A rendezvény költségeit a Pusztazámor Községért Közalapít-
vány és egy anonimitást kérõ pusztazámori lakos fedezte, me-
lyért köszönet és hála.

K. Á.




