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Pusztazámor község önkormányzatának
képviselõ testülete 2003. augusztus 7-i 
ülésén

- a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda ve-
zetõi feladatainak ellátásával ideiglenesen, a
2003. augusztus 31-2004. augusztus 15. kö-
zött határozott idõtartamra, Pocsai Andreát,
az óvodával közalkalmazotti jogviszonyban
álló óvoda-pedagógust bízza meg. 
- úgy döntött, hogy a Sikeres Médiával szer-
zõdést köt a két meglévõ buszmegálló kar-
bantartására, azzal a feltétellel, hogy a vállal-
kozó térítésmentesen karbantartja a buszmeg-
állókat a reklámfelületekért cserébe. Az ön-
kormányzat részére egy osztás reklámfelüle-
tet biztosít térítésmentesen. Az önkormányzat
megrendel a Sikeres Médiától 2 db fa hirdetõ-
táblát az alábbi helyszínekre: Rákóczi utca –
Petõfi utca sarkára és az Oázis ABC elé.
- köszönettel elfogadta Gáspár Pál Szilveszter
felajánlását, mely szerint a haza bölcse szüle-
tésnapjának 200. évfordulójára készít egy Deák
reliefet, mely az iskolában kerül elhelyezésre. 
- elutasított nyeles telek kialakítására vonat-
kozó kérelmet az önkormányzat 9/2001
(XII.20.) számú helyi építési szabályzatról
szóló hatályos rendelet alapján, mely tiltja
nyeles telek kialakítását Pusztazámoron.
- úgy döntött, hogy Százhalombatta önkor-
mányzatának képviselõ testülete által kezde-
ményezett, autista gyermekek képzésére létre-
hozandó kistérségi képzési központ kezdemé-
nyezéséhez csatlakozik, és elvileg támogatja.
- úgy döntött, hogy a Móricz Zs. Utca és a
Hulladéklerakó közötti bekötõút fásítására
300.000 Ft-ot elkülönít a 2003-as költségve-
tésben az általános tartalék terhére.

Pusztazámor község önkormányzatának
képviselõ testülete 2003. szeptember 8-i
ülésén

- úgy döntött, hogy Andrásfalvy András és
Andrásfalvy Ágnes – orvos házaspár – részé-

re felajánl egy telket, melyért cserébe
Andrásfalvy András 12 évig köteles ellátni a
háziorvosi teendõket Pusztazámoron.
- úgy döntött, hogy elutasítja a Naphegy utcai
tulajdonosok arra vonatkozó kérelmét, misze-
rint a tulajdonukban lévõ telkeket üdülõöve-
zetbõl vegyes övezetté nyilvánítsa.

Pusztazámor község önkormányzatának
képviselõ testülete 2003. október 8-i ülésén

- az 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozó-
an megbízási szerzõdést kötött Dr.
Andrásfalvy Andrással.
- úgy döntött, hogy a Mûvész Hotel Kft. F.A.
66 hrsz. ingatlanáért és a rajta lévõ felépítmé-
nyekért maximum 15 millió Ft-ot ajánl fel.

Ebben az évben az alábbi tanulók részesültek
községi ösztöndíjban:

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Ágoston Dezsõ
Ádám
Boros Anna Mária
Csóli Szilvia
Fuzik Anita
Fülöp Gábor
Holinszki Anett
Holinszki Ágnes

Nyitray Dorottya
Oláh Gábor
Pátrovics Krisztina
Rakonczai Gábor
Schattmann Gábor
Szabó Veronika
Téglás Szilvia

Községünk legifjabb lakói:

Lázár Gréta (augusztus)
Polgár Zsófia (augusztus)
Csóli Roland (augusztus)

Heffner Gergõ (augusztus)
Varga Gergõ (szeptember)
Lázár Lilla (szeptember)
Fodor Martin (november)

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Már elõzõ számunkban hírt adtunk arról,
hogy a község Önkormányzata létrehozott
egy közalapítványt. E közhasznú szerveze-
tet a Pest Megyei Bíróság 2003. augusztus
15-én vette nyilvántartásba.

A Közalapítvány Alapító Okiratában megha-
tározott céloknak megfelelõ közfeladatok kö-
zül kiemeljük az alábbiakat:

– egészségház építése és mûködtetése a tele-
pülés lakóinak egészségmegõrzése, betegség-
megelõzése, gyógyító-, egészségügyi rehabi-
litációs ellátásának javítása érdekében,
– a község idõskorú lakosai gondozásának,
ápolásának elõsegítése, a rászorult családok
szociális helyzetének javítása,
– a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és
az ismeretterjesztés elõmozdítása,
– a község kulturális fejlõdésének elõsegítése
és kulturális örökségének megóvása, mûem-
lékeinek védelme,
– a tömegsport támogatása által az ifjúság tes-
ti és szellemi fejlõdésének elõsegítése,
– a község környezetének, közrendjének meg-
óvása és közlekedésbiztonságának javítása.

A Közalapítvány nyitott, politikamentes,
nem profitorientált közhasznú szervezet,
ezért az annak adott anyagi támogatás
után a törvényes adókedvezmények igény-
be vehetõk.

Az Alapító a Közalapítvány képviseletére, va-
gyonának kezelésére háromtagú Kuratóriu-
mot, a Közalapítvány mûködésének és gaz-
dálkodásának ellenõrzésére öttagú Felügyelõ
Bizottságot hozott létre.

A Közalapítvány mûködésének és gazdálko-
dásának rendjét az Alapító Okirat részletesen
tartalmazza, melynek egész terjedelmét a
Zámori Hírekben az anyagi lehetõségek kor-
látai és helyszuke miatt nem tudjuk megjelen-
tetni, de természetesen minden érdeklõdõ szá-
mára betekintés végett rendelkezésre áll a
Községházán.

Kérjük, olvassák el a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány alapszabályát, ismerjék
meg annak célkitûzéseit és lehetõségeikhez
mérten adományaikkal támogassák e minden-
ki számára nyitott, közhasznú szervezet
mûködését, hogy ezzel is elõsegíthessük köz-
ségünk lakóinak egészséges életmódját, jobb
közérzetét és gyermekeink testi és szellemi
fejlõdését. 

A Közalapítvány bankszámlaszáma:
1174211-20050708 (OTP Bank, Érd)

Bizalmát és felajánlását tisztelettel köszöni

a Pusztazámor Községért Közalapítvány
(2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.)

TÁJÉKOZTATÁS

A PUSZTAZÁMOR KÖZSÉGÉRT
KÖZALAPÍTVÁNYRÓL
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Az új felsõoktatási szociális ösztöndíj rend-
szer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok szá-
mára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõokta-
tásban való részvételt. E cél elérésének érde-
kében a kormány mind a központi költségve-
tési, mind pedig önkormányzati forrásokat
mobilizálni kíván. Az Oktatási Minisztérium
a települési és megyei önkormányzatok
együttmûködésével a 2000/2001. tanév során
létrehozta és beindította a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot, amely a felsõoktatási intézmények-
ben folyó nappali tagozatos, államilag finan-
szírozott elsõ alapképzésben, vagy elsõ akkre-
ditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
ben résztvevõ hátrányos helyzetû hallgatói
számár nyújt rendszeres anyagi segítséget.

A pályázaton azok az önkormányzat területén
állandó lakhellyel rendelkezõ hátrányos hely-
zetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik állami felsõoktatási intézményben foly-
tatják tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj-
pályázat létrehozásának célja, hogy a szociá-
lis támogatási rendszerben azon a szinten tör-
ténjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelõen az önkormányzat által
évente kiírt Bursa Hungarica Pályázat hely-

ben kerül elbírálásra. A támogatás havi össze-
gét pályázónként állapítja meg az önkor-
mányzat.

A megyei önkormányzat tetszõleges összeg-
gel kiegészítheti a települési önkormányzat
által támogatott pályázó(k) számára megítélt,
települési önkormányzati forrásból fedezendõ
ösztöndíj összegét.

Az Oktatási Minisztérium a felsõoktatásban
már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívá-
nó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok tá-
mogatásához oly módon kíván hozzájárulni,
hogy a települési és megyei önkormányzat ál-
tal megállapított támogatási összeget az ön-
kormányzati támogatással megegyezõ mér-
tékben kiegészíti. 

A képviselõ testület ezzel a döntésével támo-
gatni kívánja a pusztazámori ifjúságot. 
A képviselõ testület döntése alapján a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat nyertesei:

Garai Ákos
Garai Emese
Holinszki Anett
Holinszki Ágnes
Kabai István
Oláh Gábor
Oláh Tibor
Schattmann Gábor
Téglás Szilvia

TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRÓL
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Általános információk
Napköziotthonos óvodánk 2 csoporttal mûkö-
dik, nagy-középsõ- és kis-középsõ csoporttal.
Nyitvatartási idõnk 600-1700.
Óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki betöltöt-
te a 3. életévét és szobatiszta. Kötelezõen fel
kell venni azt a gyermeket, aki helyi és tankö-
teles korú. Minden gyermeknek van az óvodá-
ban saját jele, amit kérünk, ruhába, cipõbe raj-
zoljanak be a kedves szülõk, hogy a gyerme-
kek könnyebben ráismerhessenek ruhájukra.
Óvodánkban háromszori étkezés van, tízórai,
ebéd, uzsonna. Nagyon sok kisgyermek érke-
zik üdítõvel, csokoládéval, cukorkákkal fel-
szerelkezve. Kérjük, szíveskedjenek otthon
megreggeliztetni a gyermekeket, mert a többi
gyermek csak nézi, kívánkozik az enni- és in-
nivaló után, amit reggelente társuk eszeget.
Óvodánkban a térítési díj fizetésének idõpont-
ja minden hónap 5. és 15. napja. (Ha hétvégé-

re esik, természetesen a következõ munka-
nap.)

Mindennapjaink
Hagyomány már kis közösségünkben a szín-
házlátogatás az Érdi Mûvelõdési Házba. Min-
den hónapban egy elõadást nézünk meg.
Ilyenkor óvodánk elõl indulunk különbusszal
és ide is érkezünk meg. Ezek a délelõtti órák-
ban zajlanak. A gyermekek nagyon élvezik a
színvonalas elõadásokat. Az ünnepek köze-
ledtével más szórakozási lehetõségünk is lesz,
Fõnix bûvész december 8-án kedveskedik
ovisainknak mûsorával, amit a szülõi munka-
közösség szervezett számunkra. Természete-
sen a Mikulás és a Karácsonyvárás hatja majd
át decemberben napjainkat.

Pocsai Andrea
m.b. óvodavezetõ

ÓVODÁNK HÍREI

Az alábbi levelet Selmeczi Gabriella or-
szággyûlési képviselõtõl kaptuk, melyet ez-
úton közzéteszünk Olvasóink számára.

Támogassa a Társadalombiztosítás a temetke-
zéseket!

Az életünk során befizetett járulékból a társa-
dalombiztosításnak ki kellene fizetnie min-
denkinek a temetési költségeket.

Kedves Olvasók!

Képviselõtársaimmal úgy gondoljuk, hogy
végre az utolsó útra is el kellene kísérnie az
államnak valamennyiünket. Boldogabb orszá-
gokban ugyanis az egészségügyi ellátás a bal-
eseti járadék és a táppénz mellett az effajta
gondoskodásra is számíthatnak a hátramara-
dók. Nemcsak súlyos lelki traumát okoz, ha-
nem jelentõs anyagi megterhelést is jelent a
temetés az elhunyt hozzátartozóinak. A csalá-

dok egyre nehezebben tudják elõteremteni az
utolsó út árát, amelyben az önkormányzatok
sem tudnak érdemi segítséget nyújtani. Jó né-
hányan kérték tõlem azt: próbáljak meg vala-
mit tenni, hiszen ma már a legolcsóbb temetés
is legalább nyolcvanezer forintba kerül. Gon-
doljuk végig: honnan tudják elõteremteni ezt
az összeget azok, akik kis nyugdíjból élnek,
vagy iskolás gyereket nevelnek. 
A támogatás mértékének meghatározását a
kormányra bíznánk, de úgy véljük: a helyben
szokásos legolcsóbb temetési költség lehetne
a minimumösszeg. Ez az összeg településtõl
függõen 80.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedhet.
A Bizottságokban a szocialista többség ugyan
támogatja a célt, de pénzhiányra hivatkozva
elutasította az indítványt. Véleményem sze-
rint egy ilyen rendelet a kormány jóléti rend-
szerváltást hirdetõ programjához is illeszked-
ne, így némileg csalódottan vettem tudomásul
javaslatunk elvetését.
A költségvetés tárgyalásakor azonban módo-
sító indítványként ismét beadom a temetkezé-
si hozzájárulásról szóló elképzelést.
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A nagy melegre és a tagság idõs korára való tek-
intettel nyugdíjas klubunk nyári szünetet tartott
július 1. és augusztus 10. között. Ez idõ alatt sem
szûnt meg a klubélet, csupán a kéthetenkénti
klubdélutánok nem lettek megtartva. 

Szalonnasütést rendeztünk szeptember 19-én
az általunk létrehozott parkban kialakított
szalonnasütõ helyen. Az eseményen 38 fõ vett
részt. A jó hangulatot tükrözi, hogy a baráti
beszélgetések a késõ esti órákig tartottak.

Az idei szüreti bál végrehajtásában nagy részt
vállaltak az Ifjúsági Klub tagjai és az idõsebbek
egyaránt. Jó hangulatban, lelkesen vettek részt
már a bált megelõzõ felvonuláson. 

Az október 31-i. klubdélutánunkra meghívtuk
Dr. Hoffer Györgyöt, a falu szülöttjét, aki élve a
lehetõséggel eljött hozzánk és találkozott régi,
gyerekkori barátaival. Természetesen ilyenkor,
ahogy lenni szokott, elmesélték a csínytevé-
seiket, amin a jelenlévõk jót derültek.
Megragadtuk az alkalmat és a tagság nevében a
klub elnöke Dr. Hoffer Györgynek tiszteletbeli
tagságról szóló emléklapot nyújtott át, amit
köszönettel elfogadott. Ezen a napon megem-
lékeztünk elhalálozott nyugdíjas társainkról is,
nevezetesen Lizicska Károlyról, Bank
Józsefrõl, Ágh Mihályról és Zsovák
Lászlónéról és emlékükre egy-egy mécsest
gyújtottunk.
November 14-én zenés vacsorával
összekötött klubnapot tartottunk. A ren-
dezvény 42 fõ részvételével a késõ éjszakába
nyúlt és nagyon jól sikerült. Az összejövetel
költségeire a pénzt a klub tagsága adta össze.

A pályázaton megnyert 50.000 forintból vet-
tünk egy videót és elhatároztuk, hogy ezentúl
a téli idõszakban a klubdélutánok közötti pén-
teki napokon videó délutánokat rendezünk. Itt
olyan filmeket fogunk megnézni, amelyek a
falu rendezvényeirõl szólnak és olyan ter-
mészetfilmeket, amelyekhez nem mindenki
jut hozzá.

Az ugyancsak pályázaton nyert 100.000.- forin-
tot felajánlottuk a Móricz Zs. utcát és a
Regionális Hulladékkezelõ Központot összekötõ
út mentén történõ fásításra. Afelajánlott összeget
az önkormányzat kiegé-szítette és így
megkezdõdhettek a munkálatok. Aki arra jár
észreveheti, hogy a falu végérõl indulva a
baloldalon már elültetésre kerültek a fák. 

Ahogy már az elmúlt évben, idén is tervez-
zük, hogy december 31-én éjfél után, illetve
január 1-én hajnali fél egykor találkozunk az
iskola feletti park szalonnasütõ helyén és
elbúcsúztatjuk az óévet. Klubtagságra való
tekintet nélkül minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.

(szidor)

NAPLEMENTE NYUGDÍJAS KLUB HÍREI



7ZÁMORI HÍREK

2003. szeptember 21-én ragyogó napfényes
idõben Pusztazámor utcáin, terein felélén-
kült a forgalom, néhány épületen csillagok-
kal díszített kék zászló lengett. Ezen a hét-
végén az egész országban (és Európában)
kitûzték ezt a zászlót minden olyan helyen,
melyet a látogatók számára bemutatásra ér-
demesnek találtak. A rendezvényt Magya-
rországon a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal szervezi minden év szeptemberében.
A jelentkezõ falvak, városok összegyûjtött
programjait a Pesti Est különszámában és
az interneten közlik, így a kirándulni vá-
gyók országunk nevezetes helyei iránt
érdeklõdõk megtalálják a számukra legvon-
zóbb programokat.

A Zámori Kör kezdeményezésére közsé-
günk is részt vett a Kulturális Örökség Nap-
jai elnevezésû rendezvényen, melynek ke-
retében meglepõen sokan keresték fel az
Öreg tölgy kastélyfogadót, a Konrád-
gyûjteményt, a Bio-házat és nem utolsósor-
ban a Zámorhegyi remete-templomot és sír-
kertet. A csoportos látogatást a Halmai ven-
dégházból indítva Fekete Zsuzsanna vezet-
te. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a ven-
dégfogadó házigazdáknak: Krajcsovics Já-
nosnak, Konrád Péternek és Dobos
Ferencnének, akik étellel, itallal, kedves
szóval „jól tartották” a vendégeket.

Külön köszönet az Ifjúsági Klub lelkes tagja-
inak, akik egymást váltva egész délutánjukat
a Remeteségben töltötték vigyázva az épüle-
tet és kísérve a szépszámú látogatót.

Köszönet a Tárnoki Rendõrségnek, hogy a
polgármester úr kérésére a rendezvény alatt a
falu rendjére, biztonságára ügyeltek.

Az egyház részérõl a gondnokság és az espe-
res úr engedélyét kértük a nyitvatartáshoz. Az
engedélyen túl köszönjük Eszéki Imre esperes
úrnak a rendezvény iránt tanúsított törõdését,
gondoskodását. 

Örömmel láttuk, hogy a távolabbról érkezõ
turisták mellett a zámoriak közül is sokan
megnézték a zászlós épületeket.

Az ingyenes épületlátogató nap sikerét mutat-
ja, hogy a környékbeli falvak közül Sóskút és
Tárnok - példánkon felbuzdulva - 2004-ben
szintén pályázik a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által szervezett hagyományos ország-
járó programra (javaslatokat, jelentkezoket
mi is várunk) és így a szomszédos falvakkal
karöltve még vonzóbb, színesebb kistérségi
régiós rendezvény részesei leszünk.

A jövoben továbbá az újszerû és kívánatos re-
gionális gondolkodás egyik példája lehet az a
kezdeményezés, hogy Sóskút, Tárnok és
Pusztazámor civil egyesületei összefogva
együtt induljanak pályázatokon, mint például
a „három falu 2 keréken” címu kerékpáros tú-
rát célzó akcióban. 

A ZÁMORI KÖR TÁJÉKOZTATÓ 

FELHÍVÁSA

Kérjük a zámori gyerekeket és szüleiket, hogy
az iskolában folyamatosan és a külön meghir-
detett akciók keretében továbbra is gyûjtsék a
szárazelemeket és a papír (színes újság, pros-
pektus, fekete-fehér újság, csomagoló karton)
hulladékokat. 
Kérjük a zámori lakosokat, hogy támogassák
a gyerekek gyûjtõ munkáját. A Zámori Kör
gondoskodik a begyûjtött anyagok kiszállítá-
sáról a Regionális Hulladékkezelõ Központ
hulladékudvarába és a munkában élenjáró
gyerekek jutalmazásáról. 
A hõre lágyuló mûanyag palackok, anyagok
és a már említett papírhulladék gyûjtése foly-
tatódik. Kérjük, hogy a mûanyagot zsákban, a
papírokat kötegelve a régi kocsma udvarán, a
hátsó bejárat körzetében szíveskedjenek to-
vábbra is elhelyezni. A papírhulladékért ka-
pott pénzt az oktatási intézmények alapítvá-

A ZÁMORI KÖR HÍREI
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nyainak támogatására fordítjuk; a mûanyag-
ból köztéri virágládák készülnek.
Kiemeljük, hogy zöld ÚTMUTATÓ
FÜZETünk 17, 18. és 19. oldalán felsorolt és
a külön-külön gyûjtött települési veszélyes
hulladékok, ill. a válogatott szelektív hulladé-
kok a lerakó üzem hulladékudvarának külön
tárolóiba elhelyezhetõk. Aki teheti, kérjük
használja ki ezen lehetõségeket!

Fáradozásaikat köszöni a Zámori Kör

A zöld ÚTMUTATÓ FÜZET a Zámori Kör-
nél díjmentesen megkapható.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Pusztazámor fõterén a volt gázcseretelep
elõtt új kék papírgyûjtõ edényt helyeztünk
el, amely az EU települések számára hama-
rosan kötelezõ szelektív hulladékgyûjtés
bevezetõ, elsõ lépéseként tervezett akciót
szolgálja. A tartályt a Pest Megyei Önkor-
mányzat Természet- és Környezetvédelmi
Alap által kiírt pályázat támogatásával sze-
reztük be. Szükség lenne még további (fehér
üveg, színes üveg, fémdobozok,
stb.gyûjtésére alkalmas) konténerekre is, de
sajnos sem pályázati, sem helyi anyagi tá-
mogatást nem kaptunk rá.

Mivel e tartály szakszeru használatánál az EU
érettségünket is bizonyíthatjuk, kérjük tartsák
be az alábbiakban röviden összefoglalt köve-
telményeket.
Figyelem: E hulladékpapírból újra használ-
ható papírtermék készül. Ezért a tartályba
dobható: vegyes papírhulladék, pontosab-
ban: újság, folyóirat, prospektus, katalógus,
füzet, könyv, írógéppapír, kartondobozok
(lapítva).
Kérjük sohase tegyen bele: zsíros, olajos pa-
pírt, tejes, italos dobozt, indigós, átütõ, egész-
ségügyi papírt, valamint ismeretlen anyagot,
ill. szemetet. 

Az összegyûjtött papírmennyiséget újrahasz-
nosítás céljából a Szentendrei Papírgyár túra-

járata szállítja majd el. A hulladékért kapott
pénzt az oktatási intézmények alapítványai-
nak támogatására fordítjuk. Kérjük szíves se-
gítségüket. 

Egyúttal köszönjük a mûanyag hulladékok
gyûjtését és kérjük, hogy változatlan szorga-
lommal folytassák, hogy minél több virágláda
díszíthesse szép falunkat.

Folytatjuk az örvendetes és sajnálatos rövid
híreink közlését abban a reményben, hogy
ezek a figyelemfelkeltõ észrevételek nemcsak
a pusztába kiáltott szavak maradnak:

Örvendetes,
• hogy nem kell már Sóskútra járni Zámor lá-
nyainak és asszonyainak azért, hogy
egészségmegorzõ, alakformáló, álló- és mun-
kaképesség növelõ tornában vegyenek részt.
Az Önkormányzat képviselotestülete 2003.
október 27-i ülésén hozott határozata értelmé-
ben térítésmentesen használhatják az iskola
tornatermét, melyet egyébként a korábbi nyi-
latkozatok szerint „nemcsak az iskolások, ha-
nem a falu minden sportolni vágyó lakója szá-
mára építettek”.

• hogy elkezdõdött és szépen alakul a Nyug-
díjas Klub fásítási akciója a hulladéklerakó
felé vezetõ út mentén.

Sajnálatos,
• hogy a 2003. januárban a madarászovi és -
suli foglalkozások megtartására benyújtott
pályázatra az októberi önkormányzati kép-
viselõtestületi ülésen kap a Zámori Kör szó-
beli elutasítást oly módon, hogy meglátásunk
szerint a testület tagjai nem is ismerik a pályá-
zat tartalmát.

• hogy az augusztusi képviselõtestületi ülésen
szóba sem került, így nem indulhatott Pusz-
tazámor az Ifjúsági és Sportminisztérium által
kiírt sportpálya építését segítõ, harminc szá-
zalék önrészesedést igénylõ pályázaton.

Zámori Kör
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Öt évvel ezelõtt lehetõség nyílt községünk-
ben, hogy ismét felelevenítsük a Szüreti Mu-
latságot. E rendezvényt hagyományteremtõ-
nek indítottuk. Nagy érdeklõdést váltott ki a
lakosság körében. Örömmel vett részt nem
csak a fiatal korosztály, de az idõsebb nemze-
dék is, mintegy visszaemlékezve az utoljára
30 évvel ezelõtti szüreti rendezvényre. Pró-
báltam úgy szervezni, mint valamikor régen
volt hagyomány. Ennek érdekében sokat be-
szélgettem az akkori résztvevõkkel. Össze is
állt a program szinte eredetiségében. Nagy se-
gítségemre voltak ebben a Naplemente Nyug-
díjas Klub tagjai. A fiatalok egy csoportja lát-
va ezt az aktivitást, amit a nyugdíjasok produ-
káltak, õk is beszálltak a hagyományõrzésbe.
Az idén is megrendeztük e neves ünnepet. 
A résztvevõk már kora délután hozzáláttak a
készülõdéshez. Végül 16 órakor megérkeztek
a lovas kocsik és elkezdõdött a szüreti felvo-
nulás. A kisbíró (Szilágyi Péter) kihirdette a
szüretet, melyre mindenkit meghívott. A csõ-
szök táncukkal (Ifjúsági Klub tagjai) kápráz-
tatták el a szemlélõket. Maskarásaink (Naple-
mente Nyugdíjas Klub tagjai) jókedvre derí-
tették a résztvevõket. A felvonuláson részt
vett a bíró és bíróné (Földi Attila és Földi
Attiláné) is gyönyörû népviseletben. Este szü-
reti bállal folytatódott a mulatság. A bíró és
bíróné üdvözlésével, majd táncukkal kezdetét
vette a bál. A csõszök bemutatták az erre az
alkalomra készített koreográfiájukat, aztán el-

kezdõdhetett az idei szüret. Szorgalmasan
õrizték a szõlõt a „szarkáktól” és a „törvény
elé vitték” a rajtakapottakat. Nagy volt a jó-
kedv és a vigalom.
Itt szeretném megemlíteni a résztvevõk, és
persze a saját magam elkeseredését. Sajnos
nagyon kevesen jöttek el e nagyszabású ren-
dezvényre, annak ellenére, hogy a községünk-
ben alakuló szervezetek, sõt a helyi önkor-
mányzati választások elõtt a képviselõjelöltje-
ink programjukban a hagyományõrzést is
megjelölik, mint egyik vállalt feladatukat.
Amikor ápoljuk, sajnos még õk sem tartják
érdemesnek, hogy részt vegyenek benne.
Nem az a célom, hogy kérdõre vonjak bárkit
is. Csak abban szeretném kérni a segítségü-
ket, hogy legalább azok, akik úgy gondolják,
erre szükség van, támogassanak bennünket je-
lenlétükkel! Szeretném, ha gyerekeink, uno-
káink is megismerhetnék és ápolnák ezeket a
régi népszokásokat. De ha így állunk hozzá,
sajnos ez lehetetlen!
Itt az újság hasábjain keresztül szeretnék kö-
szönetet mondani azoknak a résztvevõknek,
akik nagyban hozzájárultak e rendezvény le-
bonyolításához: a Naplemente Nyugdíjas
Klub egy csoportjának, az Ifjúsági Klub tag-
jainak és nem utolsósorban Pátrovics Bene-
dek polgármester úrnak.

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

ZÁMORI SZÜRET 2003

BÚCSÚZÓUL…

Kedves sóskútiak és pusztazámoriak!

Szeretnék így az újság közvetítésével elbúcsúzni
azoktól is, akiktõl nem sikerült ez személyesen!
1997. március 3-án reggel nyolc órakor kezd-
tem meg családorvosi munkámat Önök kö-
zött. Hat év és kilenc hónap múltán nehéz
szívvel búcsúzom! Így érzem, még ha önként
is döntöttem a távozás mellett.

A tisztesség úgy kívánja, hogy valamiféle ma-
gyarázatot adjak. Több összetevõje van en-
nek, de mindvégig a távozásom melletti dön-
tésemet nehezítették az itteni emberektõl ka-
pott befogadó, elfogadó szeretet nap mint nap
megnyilatkozó jelei! A tényszerûen leírt dol-
gok mögött nem jelenik meg igazán az embe-
ri kapcsolatok jelentõsége, ami nehézzé teszi
a búcsúzást.



A lenti tanácsok sokat segítenek, de nem pó-
tolják a szakszerû segítséget. Minél hamarabb
kérje ki állatorvosa segítségét!
Mérgezésnél minél hamarabb érkezik a segít-
ség, annál nagyobb esélye van az állatnak. Ha
tudja melyik méregbõl evett a kutyája, a méreg
dobozával, (zacskójával) menjen állatorvoshoz. 
Baleset megtörténte után helyezze minél nyu-
godtabb, biztonságosabb helyre. Nyugtassa
meg a „sérültet”, ha máshogyan nem megy,
fogja le. Ha szemmel látható sérülést észlel,
tiszta ruhával, gézzel szorítsa le és kösse be. 
Sérülés, vágás a végtagon. Éles tárgyak na-
gyon könnyen okozhatnak mély, erõsen vérzõ
vágást a talppárnákon. Ilyen esetben mossa le
a sebet, kösse be, erõs vérzésnél szorítsa el a
végtagot. Az elszorítást 10-20 percenként fel
kell engedni, nehogy elhalások alakuljanak ki
a végtagon.
Szemsérülés gyanúja esetén akadályozzuk
meg, hogy az állat dörzsölgesse, piszkálja a

szemet és azonnal keressünk szakszerû segít-
séget. Súlyos sérülés esetén fedjük be a sze-
met.
Rövid idõszakon belüli, többszöri hányás je-
lentkezésekor, ha az állat egyébként jól van
egy napig ne adjon enni semmit, vizet kaphat.
A következõ három napon át diétás étrend
szerint kell táplálni (száraz, zsírmentes hús,
rizs, fõtt krumpli). Ha közben súlyosbodik az
állat állapota, vagy ezek után sem javul, vigye
állatorvosához.
Hasmenés alkalmával, ha egyébként az állat
jól van, a diétás étrend szerint kell etetni. DE,
kölyökkutyáknál nagyon kell vigyázni a ki-
száradásra, ezért ha tudja vigye állatorvoshoz
és vigyen mintát a székletbõl.
Fülfájás esetén a kutya vakarja, rázza a fülét,
gyakran az egyik oldalra hajtja a fejét. Ha
mindez hirtelen jön létre, valószínûleg idegen
test került a külsõ hallójáratba. Ne tegyen
semmit a fülbe, siessen állatorvosához.

ELSÕSEGÉLY HÁZIKEDVENCEINKNEK
Amíg az állatorvos meg nem érkezik
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Mégis, az indokok között talán az egyik leg-
fontosabb az, hogy olyan mértékben növeke-
dett meg a munkám az elmúlt évek alatt, hogy
becsülettel csak ide költözve tudnám ellátni a
körzetemet. A két falu lakóinak többször kife-
jezésre juttatott vágya volt az újra helyben la-
kó orvos. Az évek során a letelepedésem kü-
lönbözõ okok miatt meghiúsult, idõközben je-
lenlegi lakóhelyemen, Mányon kialakult csa-
ládom otthona. A helyzet feloldására egy
Bicskén felajánlott körzet, és Andrásfalvy
doktor jelentkezése adott lehetõséget. Így,
hogy biztos kezekbe adom át a körzetet, az
otthonomhoz közelebb lévõ családorvosi ál-
lásajánlatot elfogadtam.
Hosszútávon mindenki számára megfelelõen
rendezõdhet evvel az egészségügyi ellátás
helyzet, és reményeim szerint nekem is meg-
nyugtatóbb lesz egy közelebbi körzetért fele-
lõsséget vállalnom.
A döntésemben közrejátszott még, hogy 6 éve
szeretném a munkámat a jelenlegi szabályo-

zásoknál jóval kedvezõbb vállalkozási formá-
ban ellátni, de sorozatosan és igazi magyará-
zatok nélküli, érthetetlen falakba ütköztem,
amikor ezt kértem. Számomra ebben az a leg-
fájóbb, hogy a körzet ellátásának színvonalát
is jelentõsen befolyásolta ez a maradiság. 
A jelenlegi finanszírozási rend szerint ugyan-
is kizárólag a vállalkozó orvosokat és körze-
teket támogatják abban a formában, ami egy-
általán valamifajta fejlõdést biztosíthat a be-
tegellátásban.
Köszönettel tartozom mindkét falu lakosainak
az itt töltött évek alatt megtapasztalt figyel-
mes, befogadó, megértõ és segítõ hozzáállá-
sért munkámhoz. Tiszta szívbõl kívánom,
hogy dr. Andrásfalvy András hasonló emberi
környezetben végezhesse szolgálatát mind-
annyiuk megelégedésére!

Dr. Török Péter
Sóskút, 2003. november 5-én 

Szt. Imre napján
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Görcsök, epilepsziás rohamok megjelené-
sekor, távolítsa el a nyakörvet, vigye biztos
helyre, ahol nem ütheti meg magát az állat.
Ne tegye a kezét az állat feje közelébe.
Tartsa sötét, nyugodt helyen. Értesítse ál-
latorvosát.
Hogyan szállítsuk a kutyát sürgõs esetben?
Általában sürgõs esetekben tanácsos az állatot
bevinni a rendelõbe, nem pedig az állatorvos-
ra várni, mert ott van speciális felszerelés.
Ne adjon se enni, se inni az ebnek. Tegye a
kutyát egy erõs takaróra a földön. Így már két
ember beteheti a kocsiba. Ha fennáll a hara-

pás veszélye, kössük be a kutya száját, vagy
helyezzünk fel szájkosarat. Végül értesítse az
állatorvost, hogy fel tudjon készülni a sérült
fogadására.

Tárnok, 2003. Szeptember. 11.

Dr. Fekete Balázs
magánállatorvos

2461. Tárnok. Fõ u. 40.
Tel.: 06-20-981-64-74

Rendelés:
minden hétköznap 16-19 h

Következõ nagyobb ünnepeink:

ADVENT

Advent, másként ádvent, ádvënt. Az adventi
idõszak az elõkészület, várakozás, reményke-
dés ideje, amelyet régebben böjttel is meg-
szenteltek. Szerdán és pénteken szigorú böjt
volt, szombaton pedig húsételtõl való megtar-
tóztatás. Régen advent kezdetét éjféli harang-
szóval jelezték, amelyet hazánkban egyes he-
lyeken felújítottak. Az advent igazi szakrális
ízét, meghitt hangulatát a hajnali mise adja
meg, amely még a középkori hazai liturgia
maradványa. 

Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
1., Szeged, 1998, Mandala kiadó

KARÁCSONY

Karácsony Jézus Krisztus földi születésének em-
léknapja, az öröm és békesség, a család és gyer-
mekség, az otthon és szülõföld ünnepe. Egyes né-
pek szerint az újesztendõ idõjárása attól is függ,
hogy a karácsony a hét melyik napjára esik.
Ha hétfõre esik: ködös tél, szeles tavasz várható.
Sokan meghalnak, a jószág dögleni kezd. Ha
keddre esik: hosszú tél lesz és nedves tavasz. Sok
bor és gyümölcs terem, de sokan meghalnak. Ha
szerdára esik: kemény, zúzmarás tél, szeles ta-

vasz, nedves nyár és mérsékelt õsz következik.
Bõséges lesz a gabonatermés, szapora a jószág.
Ha csütörtökre esik: kemény tél, szeles tavasz,
száraz nyár jön. Terem mindenféle, de szûkösen.
Ha péntekre esik zûrzavaros tél, heves nyár jön.
Uralkodik majd a szemfájás. A juh és más álla-
tok nagyon pusztulnak. Ha szombatra esik: szép
tél, szeles tavasz, kedvetlen nyár, nagy drágaság
lesz. Ha vasárnapra, akkor jó tél, szeles nyár,
mérsékelt tavasz lesz, minden bõven terem, a jó-
szág szapora lesz. Ha karácsony éjszakáján szép
tiszta az idõ, akkor Tápé népe szerint jó termés
lesz. Ha délrõl fúj a szél, dögvészt jelent. Ha sok
apró csillag ragyog az égen, akkor jó kukorica-
termést várnak. A szõregiek szerint, ha éjféli mi-
se idején tiszta az ég, akkor a szérû majd nem
lesz tiszta, vagyis jó termés várható. 
A karácsonyi életfa, termõág az évrõl évre meg-
újuló természet õsi, mágikus jelképe, amely az eu-
rópai keresztény hagyományban bibliai elemek-
kel is gazdagon ötvözõdött. Állítása általános volt
hazánkban, de a múlt században feltûnõ kará-
csonyfa teljesen kiszorította, jobban mondva he-
lyettesíti. A karácsonyfa vegetációs, napfordulati,
tavaszigézõ szimbólum volt. 
„Az Úr most megáldotta a fenyõfát: soha ne
hullasd el a leveledet. Akkor is virulj és zöl-
dülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoz-
nak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb
minden társad között, élj meg mindenütt. Légy
az emberek öröme, és emlékezetemre rajtad
gyújtsanak karácsonyi gyertyát.”

„ÜNNEPEK AZ ÉLETÜNKBEN…”
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...hogy már Budapesten is fogadja a Társadalom
Biztosító által támogatott DE-MAX fülészeti és
audiológiai (hallás) szakrendelés azokat, akik-
nek hallásukkal gondok adódtak. Ezen problé-
mák az egyszerû fülviszketéstõl, dugulástól a
beszéd rossz értéséig terjedhetnek. Ha valaki
nem hallja a csengõt, a telefont, hangosítani kell
a televíziót, rádiót, többször kell visszakérdezni
beszélgetés közben, keresse fel a rendelõt elõze-
tes idõpont egyeztetés után, ahol várakozás nél-
kül, barátságos környezetben, magas szakmai
felkészültségû kedves kolléganõk várják a hoz-
zájuk fordulókat. A személyi igazolvány és a
TAJ (beteg) kártya felmutatásával ingyenesen
igénybe vehetõ a hallás kivizsgálása, mely a
hangok és a beszédértés tesztelésébõl áll. (Be-
utaló nem szükséges) Ezen vizsgálatok teljesen
fájdalom mentesek. Az 50 év fölötti korosztály-
nak különösen fontos ezen vizsgálatok elvégzé-
se, mivel náluk már romlik a hallószõrsejtek
mûködése, így könnyebben kialakulhat hallás-
csökkenés. Ne feledjük, a hallásunk segítségé-
vel tanuljuk meg a beszédet, adjuk tovább és
kapjuk meg a nélkülözhetetlen információkat.
Minden perc, melyet hallásveszteséggel élünk át
„elpocsékolt” idõ, mely az élet minõségét súlyo-
san rontja, mivel komoly családi és társadalmi
(pl. munkahelyi) konfliktusokat okozhat, és ez-
zel együtt akár pszichés zavarokat is teremthet.
Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre a hallásja-
vítás érdekében. Ezekrõl a rendelõben dolgozó
fül-orr-gégész audiológus szakorvos tájékoztat-
ja az érintetteket, javaslatot tesz a megoldásra,
figyelemmel kíséri az ellátás menetét. Amennyi-
ben a halló szõrsejtek betegsége okozza a hallás-
csökkenést, hallásjavító készülék alkalmazása
szükséges. Ezen termékek több formában és
méretben léteznek, akár „láthatatlanul” kicsik is
lehetnek úgy, hogy a legmodernebb mûszaki tu-
dással rendelkeznek. A digitális technika sokkal
tökéletesebb, természetesebb hallást biztosít a
hallókészülék viselõnek. A Társadalom Biztosí-
tó felismerve a halláscsökkenés fontosságát
nagymértékben (kgy.ig. esetén 100%-ban) tá-
mogatja a készülékeket és a mûködéshez szük-
séges elemeket, illesztékeket, TV erõsítõket, te-

lefonokat, jelzõ- és ébresztõrendszereket, tisztí-
tó, ápolószereket. Ezen termékek jelentõs része
próbahordásra hazavihetõ, így mód van külön-
bözõ helyzetekben történõ tesztelésre még vá-
sárlás elõtt.
Összefoglalva:
Ha hallásgondja van, esetleg már hallókészü-
lék viselõ, forduljon beutaló nélkül a TAJ kár-
tya felmutatásával a DE-MAX szakrendelõjé-
hez, ahol szakorvos javaslatára és annak fel-
ügyelete mellett orvosolható panasza, teljes
halláskivizsgálást követõen. Hallókészülék
vásárlás esetén minden egy helyen beszerez-
hetõ, TB által meghatározott áron. Az ügyfél
igényeinek megteremtését az egyénre szabott
ellátás elemei biztosítják úgy, mint a számító-
gépes kiválasztás, mintavételezés, gazdag vá-
laszték, próbahordás lehetõsége, ingyenes
(50.000.-Ft értékû) szolgáltatási, gondozási
csomag és az ajándékozási program.
Kedvcsinálóként had idézzek egy olyan höl-
gyet, aki már igénybe vette a DE-MAX szol-
gáltatásait:

„Tisztelt DE-MAX!
Ismételten hálás szívvel köszönöm, hogy ilyen
csodálatos, kiváló minõségû fülhallgatót bocsá-
tottak a hallássérült emberek részére. Ennél jobb
készülékre nem is vágyhatnék, gondolom, hogy
sorstársaimnak is megfelelnek. A hallásjavító
rendelõben, ahol megkaptam a készülékeket tel-
jes odaadással foglalkoznak velünk, hallássérült
emberekkel. A legmesszebbmenõkig kedvesen,
udvariasan fogadnak bennünket, és türelmesen
elmagyarázzák kezelését, még többször egymás
után is. Mindig csak dicsérni tudom a készüléke-
met, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen cso-
dálatosan hallok vele...”
Forduljanak bizalommal minél elõbb felvilá-
gosításért, szaktanácsadásért, vizsgálati idõ-
pontért a 06 1 342 1197 telefonon, 1072 Bp.,
Klauzál tér 2-3. címen a DE-MAX egészség-
ügyi szolgáltatóhoz.

Dr. Dalos Judit Mária
Fül-orr-gégész audiológus Fõorvos

HALLOTTA…….!?
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Most, az EU csatlakozás küszöbén már so-
kakban felmerülhetett a gondolat, mit is jelent
az EU tagság a munkavállalás szempontjából. 
A leglényegesebb dolog az, hogy ugyanúgy
lehetõségünk lesz munkát vállalni, tanulni…
bármely uniós tagországban, mint a saját or-
szágunkon belül. Ugyanazok a jogok, bérek
(és kötelezettségek!) illetnek meg majd ben-
nünket is. Munkavállalásra nem azonnal lesz
lehetõségünk; ez tagországonként eltérõ le-
het. Valahol a csatlakozást követõ 2 éven be-
lül, valahol csak a 7. évet követõen lehet majd
munkát vállalni.
Fontos megjegyezni, hogy a bõvítés, a szabad
munkaerõ-áramlás nem veszélyezteti a hazai
munkahelyeket! Erre csak akkor kerülhetne
sor, ha más EU – országbeli, magyarul jól be-
szélõ, képzett munkavállalók a kedvezõbb ma-
gyar bérek miatt ellepnék Magyarországot. Je-
lenleg, láthatjuk ennek esélye kevésbé valószí-
nû. Amennyiben mégis bekövetkezne, Ma-
gyarország jogosult korlátozásokat alkalmazni.
Sokat hallatunk arról, hogy a bérekre, a szoci-
ális jogokra kedvezõ hatással lesz a csat-
lakozás... Megjegyzendõ, hogy ezt nem úgy
kell értelmezni, hogy a csatlakozás másnapján
vagy akár fél éven belül ugrásszerûen megnõ-
nek a bérek! Ez egy folyamat része; melynek
évek múlva láthatjuk majd igazán az eredmé-
nyét. Miért is van ez? Mindez azért van, mert
az Eu átlagos gazdasági teljesítménye közel
kétszerese a magyarországinak, tehát a Magyar
gazdaság jelenleg kevesebb bevételt termel,
ezáltal nem fizethet ki ugyanannyit bér formá-
jában sem, mint az EU-s tagországokban.
A csatlakozás lényege, hogy újabb piacokat,
forrásokat, technológiákat nyerhetünk, mely
elõsegítheti a gazdasági növekedést, mely
kedvezõ hatással bírhat a bérekre is.

A másik dolog, a szociális jogok kérdése,
melyrõl érdemes tudnunk, hogy az EU tagor-
szágokban garanciát vállalnak a munkaválla-
lók érdekeiért. Jogszabályok léteznek például
a heti lehetséges munkaidõ maximálásáról, a
nõk, gyermekek védelmérõl, az elbocsátások
feltételeirõl...
Uniós állampolgárként néhány éven belül
számos európai országban vállalhatunk mun-
kát bármiféle megkötés nélkül, akár család-
tagjainkkal együtt. A munkavállaláshoz nincs
szükség munkavállalási engedélyre, viszont,
ha 3 hónapnál tovább szándékozik valaki kint
tartózkodni, akkor tartózkodási engedélyt kell
kérnie. Ehhez a munkaszerzõdést kell bemu-
tatni, vagy pedig vállalkozók esetében igazol-
ni kell, hogy az üzletszerûen folytatni kívánt
tevékenység nem ütközik jogszabályba.
Nincs szükség tartózkodási engedélyre szezo-
nális munkavégzés esetén illetve abban az
esetben, ha a munkavállaló rendszeres idõ-
közönként – legalább hetente – visszatér az
állandó lakhelye szerint illetékes tagországba.
Egyes esetekben a tartózkodási engedély
megtagadható. Például a megélhetéshez nem
biztosítottak a feltételek; a kérelmezõ ott tar-
tózkodása veszélyezteti a közbiztonságot
vagy a közrendet... stb.
Akiket részletesebben is érdekel a téma, bõ-
vebb információért a következõ helyekhez
fordulhat:

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unió-
ról, Magyar Országgyûlés, 2002
Kiss György (szerk): Az európai unió munka-
joga -, Osiris, Bp. 2001.

(forrás: Bõvülõ lehetõségek – Európai mun-
kavállalás „EURÓPAI FÜZETEK” sorozat)

EURÓPAI MUNKAVÁLLALÁS
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A diákhitelrõl…

Ki igényelheti?
Azok a tanulók, akik akár nappali, levelezõ,
esti illetve távoktatás keretében tanulnak, akár
államilag akár költségtérítéses képzésben
vesznek részt, a fõ szempont az, hogy beirat-
kozott, aktív hallgatók legyenek, akik tanul-
mányaikat felsõfokú akkreditált iskolai rend-
szerû szakképzésben, vagy fõiskolai és egye-
temi szintû alapképzésben vagy kiegészítõ
alapképzésben végzik.
További feltétel:
- magyar állampolgárság
- 35 év alatti életkor

Mekkora összeg igényelhetõ?
Választani lehet: 10.000.-; 15.000.-; 21.000.-;
25.000.- Ft közül.
A diákhitel tanulmányi félévenként 5 hónapra
kerül folyósításra. 2002. március 15-étõl lehe-
tõség van a félévre esõ teljes hitel elõre,
egyösszegben történõ igénylésre is.
Mekkora a kamat?
Kamatozása változó. A kifizetett összegek a
folyósítás idõpontjától kezdõdõen kamatoz-
nak, és az év végén tõkésítik õket. A kamat
mértékét évente 2 alkalommal teszi közzé a
Diákhitel Központ Rt. 2 országos napilapban,
illetve az oktatási intézményekben.
Hogyan kell majd törleszteni?
A kölcsöntörlesztés összege a mindenkori
bruttó jövedelem 6 %-ának megfelelõ
összeg. Ez tehát azt jelenti, hogy a tör-
lesztõrészlet mindig rugalmasan igazodik az
aktuális jövedelemhez. A törlesztést csak a
hallgatói viszony megszûnését követõen kell
megkezdeni.

(Forrás: origo)

az állami lakástámogatásokról…
A lakáscélú támogatások lakás építésére, vá-
sárlására, bõvítésére, korszerûsítésére, tetõ-
cserére vehetõk igénybe. A jogszabályban

elõírt feltételek teljesülése esetén lehetõség
van arra is, hogy ugyanaz az igénylõ egyide-
jûleg több kedvezményt is igénybe vegyen (
pl. szocpol, áfa-visszatérítés, kiegészítõ ka-
mattámogatás).

Milyen típusai vannak?
Lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény 
Ezt a kedvezményt, melynek közismertebb
neve a szocpol, elsõsorban új lakás építéséhez
lehet igénybe venni. Fontos tudni, hogy nem
tekinthetõ új lakás építésnek, a családi ház
vagy ikerház tetõterének beépítése, még ab-
ban az esetben sem, ha egy új és különálló la-
kást alakítunk ki ezáltal a tetõtérben.
Amennyiben emeletráépítés történik, abban
az esetben igényelhetõ a lakásépítési kedvez-
mény.
A lakásépítési kedvezmény vissza nem térí-
tendõ támogatás, amely csak egyszer vehetõ
igénybe. Aki egyszer már részesült ilyen ked-
vezményben, annak már többször nem jár.
Meglévõ lakás bõvítéséhez úgynevezett fél-
szocpolt lehet igényelni, mely az egyébként
járó támogatás fele. Az igénybevétel feltétele,
hogy a meglévõ lakás legalább egy szobával
bõvüljön. Speciális szabály vonatkozik a két
vagy több gyermekes családokra, mivel õk
nem csak hozzáépítéshez, emeletráépítéshez,
hanem tetõtér beépítéséhez is igénybe vehetik
ezt a kedvezményt.
Az a nagykorú, magyar állampolgár igényel-
het lakásépítési kedvezményt, akinek nincsen
másik lakástulajdona, vagy állandó használati
joga, bérleti jogviszonya; illetve a kedvez-
ményt a saját, méltányolható lakásigénye tel-
jesítésére fordítja.
A kedvezmény összege 2002. december 1-jét
követõen az elsõ gyermek után 500 000 Ft, a
második és harmadik gyermek után 1 100 000
Ft, a negyedik gyermek után 500 000 Ft. Min-
den további gyermek esetében 200 000 Ft. 
A lakásbõvítéshez (félszocpol) a fenti összeg
fele vehetõ igénybe.

JÓ TUDNI…
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A kedvezmény megállapításánál kizárólag a
16 éven aluli, továbbá a 16 éven felüli, de ok-
tatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25
évesnél fiatalabb gyerek, illetve a 16 éven fe-
lüli, de testi vagy szellemi fogyatékos gyer-
mek vehetõ figyelembe (ennek további feltét-
elei is vannak).
A kedvezmények igénylése kizárólag hitelin-
tézeteken keresztül történhet. A jogosultság
személyi feltételeit a lakóhely szerint illetékes
jegyzõ által kiadott irattal kell igazolni. De
egyéb igazolásokat is kérhet a hitelintézet.

Megelõlegezõ kölcsön
Új lakás vásárlásakor a fiatal házaspárok a sa-
ját erõ (önerõ) növelése érdekében kérhetik a
szocpol megelõlegezését kölcsönként. Gyer-
mektelen fiatal házaspár két születendõ gyer-
mek, egygyermekes fiatal házaspár további
egy születendõ gyermek vállalásakor (az
egyéb feltételek teljesülése esetén) vehetõ föl
e kölcsön. Amennyiben a vállalt gyermek
nem születik meg a vállalt határidõig, akkor a

kölcsönt (és kamatait) vissza kell fizetni. A
kölcsön igénylésének pontos feltételeirõl
azonban célszerû a hitelintézeteknél érdek-
lõdni.

Áfa-visszatérítés
Az adó-visszatérítési támogatás új lakás épí-
tésekor az építési költség megfizetéséhez, az
értékesítés céljára épített és építtetett új lakás
megvásárlásánál pedig a vételár kifizetéséhez
igényelhetõ, s a szocpollal ellentétben több-
ször is felvehetõ. 
A támogatás összege az építési költségekrõl
kiállított bizonylatokban, illetve a lakásvásár-
lásról kiállított számlában feltüntetett általá-
nos forgalmi adó 60 százaléka, legfeljebb 400
000 Ft.
A kedvezményt kizárólag hitelintézeteken ke-
resztül lehet igényelni, de ebben az esetben is
szükséges a jogosultság személyi feltételeit
igazoló, az illetékes jegyzõ által kiállított ok-
irat, és további egyéb igazolások, de ezekrõl
célszerû az illetékes helyeken tájékozódni.

Örömmel tudatjuk, hogy 2003. november 1-
jétõl újjáalakult a Polgárõrség Sóskúton. A
polgárõrök 8, Polgárõrség feliratú autóval
közlekednek Tárnok, Sóskút, Pusztazámor
körzetében. A segítõ szándékú, közbiztonság-
ért tenni akaró lakosok forduljanak hozzájuk
bizalommal, sõt szeretettel várják az önkéntes
segítõket is. 
A Rendõrség kéri, hogy akik építkeznek ne
hagyják õrizetlenül az építõanyagot, próbál-
ják meg elzárni. A gépkocsikat ne tárolják
kint az utcán, vagy ha mégis, ne hagyjanak
benne iratokat, értéktárgyakat. 
Aki teheti, csatlakozzon be az ún. csendes ri-
asztórendszerbe. A helyszínre érkezõ munka-

társak többsége engedélyezett, szabadidõs
rendõr, aki másodállásban dolgozik. 
A Tárnoki Rendõrõrs nevében Pintér Lajos
fõhadnagy úr ezúton is szeretné megköszönni
Pusztazámor község képviselõ testületének a
megszavazott anyagi támogatást egy új sze-
mélygépkocsira. 
A Rendõrség kéri Pusztazámor lakosait,
hogy amennyiben gyanús eseményt tapasz-
talnak környezetükben, hívják a 107-es se-
gélyszámot vagy a mobilról is hívható 06-
23-368-842, illetve 06-23-368-843-as tele-
fonszámokat (Érdi Rendõrkapitányság
ügyelete).

RENDÕRSÉGI HÍREK

Segítségüket és együttmûködésüket megköszönve Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kíván Pusztazámor lakosainak Pintér Lajos fõhadnagy úr,

a Tárnoki Rendõrõrs parancsnoka. 
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Dr. Tóth Márta gyermekorvos rendelési ideje:
Sóskúton:
Hétfõ: 8-10 /Pusztazámoron: 1030-1130

Kedd: 1230-16 
Szerda: 8-10 /Pusztazámoron: 10-11
Csütörtök: 1230-16 
Péntek: 8-1130

Rendelési idõn kívül hétköznap reggel 730-tól 1800-ig asszisztensi ügyelet a sóskúti rendelõben.
Telefonszám: 06-23-348-013 vagy 348-016. 
A pusztazámori rendelõ száma: 347-421.

Sürgõs esetben az érdi ügyelet hívandó! Tel.: 365-274

Czifra Gyöngyi védõnõ rendelési ideje:
Hétfõ-Kedd-Szerda: 800-900 (Sóskúton)
Csütörtök: 800-1200(Sóskúton)
Péntek 800-1000 (Pusztazámoron)

A pusztazámori Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ: 8-16
Kedd: -
Szerda: 8-16
Csütörtök: -
Péntek: 8-12

Építéshatósági ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban:
Minden hétfõn: 9-12 óráig.
Ügyintézõ: Mihályi Júlia
Mihályi Júlia Tárnokon is elérhetõ kedden, csütörtökön és pénteken a 06-23-387-019-es telefon-
számon.

Érdi okmányiroda nyitvatartási rendje:
Hétfõ: 8-18
Kedd: 8-12
Szerda: 8-16
Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-11
Hétfõn és szerdán 12-1230-ig munkaközi szünet.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
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Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Vállalat
Új címe: Bp. Steindl Imre u. 12. III.em. (Építési terv elbírálás)

1400. Budapest, Pf.: 84.
Mûszaki Szolg. tel. számai: 374-0061 (kéményvizsgálatok bejelentése)

374-0062
269-2599

fax: 374-0065
Ügyfélfogadás: hétfõ: 12-16

szerda: 10-16
péntek: fél 9-11

Érd Város Tûzoltóságának ügyfélfogadási ideje:
Kedd: 800-1400

Péntek:800-1200

Ennek keretein belül a tervezõk, és ügyfelek részére lehetõség nyílik tervek, kérelmek leadásá-
ra, valamint egyeztetésre.

Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 79/A
Tel: 23/524-570; 23/335-505

Újra elindítottuk az egészségmegõrzõ és
alakformáló nõi tornát Pusztazámoron. El-
sõsorban jógatechnikákat tanulunk (testhely-
zeteket, légzést és lazítást), de a jógaeleme-
ken kívül más, az egészségünket kedvezõen
befolyásoló gyakorlatokat is elsajátítunk.
Ezen az órán azt a célt tûzzük magunk elé,
hogy egyre élettelibbek és ügyesebbek, izma-
ink pedig egyre erõsebbek és rugalmasabbak
legyenek. Életkortól és elõképzettségtõl füg-
getlenül bárki csatlakozhat a tanfolyamhoz.
Az órákat az iskola tornatermében tartjuk
keddenként 18:30 – 19:30 között.  A részvéte-
li díj 300 Ft. / alkalom.
Akinek a keddi idõpont nem megfelelõ, hét-
fõnként 18:00 órától a sóskúti iskola tornater-
mében csatlakozhat hozzánk.
Itt szeretném megköszönni magam és minden
tanfolyamra járó társam nevében, hogy ön-
kormányzatunk támogatja kezdeményezésün-
ket, és díjmentesen rendelkezésünkre bocsát-
ja az iskola tornatermét. 
Szómatorna névvel kiscsoportos izomkontroll
tanfolyamot is vezetek Sóskúton az Egészség-

házban (orvosi rendelõ). Ide elsõsorban moz-
gásszervi problémákkal küzdõ résztvevõket
várok. Ennek a tornának a célja, hogy megsza-
badítsa az izmokat a tartós feszüléstõl, és ezál-
tal a test visszanyerje hajlékonyságát és meg-
szabaduljon a fájdalomtól. Igen hatásosan gyó-
gyítja ez a torna a krónikus derék- és hátfájást,
a merev, “befagyott” nyakat és vállat, a gerinc-
ferdülést, a funkcionális végtagrövidülést, a
nagyobb mûtéti beavatkozásokat követõ moz-
gáskorlátozottságot és izomfájdalmat, és a leg-
több “ez bizony a korral jár”, illetve “meg kell
tanulni együtt élni vele” állapotokat. 
Ebbe a csoportba férfiakat is várok!
Mivel ez a tanfolyam 10 héten keresztül tart
(heti egyszer másfél óra), és korlátozott a
résztvevõk száma (maximum 6 fõ), ezért ké-
rem az érdeklõdõket, hogy jelentkezzenek te-
lefonon.
A legközelebbi tanfolyam január közepén indul.

Csontos Anikó
gyógytornász - pszichológus

Tel. 23 / 347-026

EGY KIS TORNA…
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Közmeghallgatás!!

Pusztazámor Önkormányzat Képviselõ Testü-
lete 2003. november 28-án 18 órakor a
Pusztazámori Általános Iskola tornatermében
közmeghallgatást tart. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Köszönet

A Pusztazámori Általános Iskola Gyermek-
mosoly Alapítványa tisztelettel megköszöni
mindenkinek a személyi jövedelemadó 1%-
nak felajánlását; melynek következtében
91.273 Ft folyt be az alapítvány számlájára.
Ezt az összeget az alapítvány a tevékenységé-
ben meghatározott célokra fordította.

Elõreváltott jegyek már Érden is!

Október közepétõl már az érdi autóbusz-pá-
lyaudvaron is bevezették az Etele téren már
kipróbált jegyelõvételi rendszert. Így október
15-étõl kizárólag úgy lehet felszállni a „sárga
buszokra”, ha a jegyelõvételi pénztárnál vagy
a jegykiadó automatáknál jegyet váltottunk.
Természetesen ez az új intézkedés a bérlettel
utazókat és a 65 éven felülieket nem érinti.
Õk továbbra is a busz vezetõjének mutatják
be a szükséges papírokat.

Megáll a gyorsvonat…

Augusztus 31-tõl december 15-ig az érdi vá-
rosháza, a képviselõ-testület valamint a Máv
vezetõinek tárgyalásainak eredményeképpen
négy távolsági vonat is megáll Érd felsõn. Az
illetékesek azt remélik, hogy ezzel javulhat
Érd megközelíthetõsége.

Új mentõ a tûzoltóságnak

Várhatóan 2004-ben kerül átadásra az a mûszaki
mentést szolgáló gépjármû, melyre a 2002 au-
gusztusában kiírt „Hivatásos Önkormányzati Tûz-
oltóságok technikai fejlesztésére” elnevezésû pá-
lyázat során támogatást nyert az érdi tûzoltóság.

Személyicsere

Ez év második felében kerül sor a 2000. janu-
ár 1-je és 2000. július 17-e között kiadott
PVC-alapanyagú személyazonosító igazolvá-
nyok PC-alapanyagú okmányra történõ cseré-
jére. Az okmányiroda névre szóló írásos érte-
sítés küld az érintett személyeknek, akiknek
illetékmentesen, a régi okmány leadása elle-
nében átadják az új igazolványukat. 
Az okmányiroda nyitvatartási rendje
Hétfõ: 8-12, 13-18. Kedd: 8-12. Szerda: 8-12,
13-16. Csütörtök: 13-16. Péntek: 8-11.

Az alábbi levél Vörös János (tû. ezredes)
tûzoltóparancsnoktól érkezett; melyet ez-
úttal ajánlunk minden kedves Olvasónk fi-
gyelmébe!

A Pest Megyei Munkaügyi Központ a Közép-
Magyarországi régió versenyképességének
erõsítése és a foglalkoztatottsági színvonal
növelése érdekében folyamatosan bõvíti, és
minõségileg fejleszti munkaerõ-piaci szolgál-

tatásait. Ennek keretében újabb szolgáltatást
épített ki (a meglévõ pszichológiai szakszol-
gálat, a rehabilitációs munkacsoport és az ál-
láskeresõ klub szolgáltatásainak bõvítése-
ként) a megye lakossága számára: a FOG-
LALKOZÁSI INFORMÁCIÓS TANÁCS-
ADÓT (röviden: FIT).
Mindenkinek a figyelmébe ajánljuk aki mun-
kát keres, pályamódosításra készül vagy ép-
pen pályaválasztás elõtt áll!

RÖVID HÍREK

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ
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Pusztazámor

December 2. 1000 (az iskola aulájában)
Ajándékmûsor Mikulásra Cifratornyú mese-
vár címmel a Kistücsök Meseszínpad elõadá-
sában.

December 5.
Mikulás napi játszóház 

December 19. 1600 (az iskola tornatermében)
Kis Karácsony – Nagy Karácsony a
Pusztazámori Általános Iskola ünnepi mûsora
a község lakóinak, melyre szeretettel meghív-
nak minden érdeklõdõt.

MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM

(2030 Érd, Budai út 4.)

November 25. (kedd) 1700:
Németh Géza geográfus, szerkesztõ (Termé-
szet Világa): A Cél az út maga c. könyvének
bemutatója, valamint Sziget az Indiai-óceán-
ban – Madagaszkár c. elõadása.

Két állandó kiállítás tekinthetõ meg nyitva
tartási idõben:
- Magyar utazók, földrajzi felfedezõk.
- A Kárpát-medence magyar feltárói.

December 5. (péntek) 1500:
Magyarok a világ körül (gyermek program)
/A gyerekeknek szóló foglalkozásokra általá-
nos iskolai tanulókat várnak. A foglalkozáso-
kon való részvétel ingyenes./

December 9. (kedd) 1700:
Balázs Dénes életútja – Érdtõl Óceániáig c.
kiállítás.

További információért hívja a Magyar Föld-
rajzi Múzeum (23) 363-036-os telefonszámát!

Érd Város Mûvelõdési Központ

(2030 Érd, Alsó u. 9.; tel: 365-490)

November 28. péntek 1700

VITALITÁSKLUB - A gyógynövények hasz-
nálata II.
Elõadó: Kovács Árpád 

KERTBARÁTKÖR - A dombos ágyásos ter-
mesztés
Elõadó: Pigler Edit középiskolai tanár és hu-
mánökológus

November 29. szombat 900-1200

GYÖNGYVARÁZSKLUB - Skarabeus bo-
gárka készítése
Vezeti: Simonné Basahidi Edit
Részvételi díj: 100 Ft/fõ
A Fotógalériában megtekinthetõ a Duna-Art
Fotóklub Mai Érd címû fotókiállítása

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ

(Alsó u. 9. Tel: 365-490)

Az elõadások hétfõi napokon 10 és 14 órakor
kezdõdnek. Bérletek ára: 1.000 Ft Jegyek ára:
350 Ft A bérletek elõvételben a mûvelõdési
központ házipénztárában, naponta 10 órától
17 óráig megvásárolhatók.

December 15.
A Grimm-Busz Meseszínház karácsonyi ze-
nés mûsora.

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
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A DOLLY ROLL együttes egykori front-
emberénél, a ’80-as évek szívtiprójánál,
Flipper Öcsinél jártunk. Öcsi a ’90-es évek-
ben Pusztazámoron lakott, azóta azonban
eltelt néhány év. Lássuk hol és hogyan él a
sztár mostanában!

- Hogyan emlékszel vissza Pusztazámorra,
valamint az itt eltöltött éveidre?
- Nem a helyzet mondatja velem, de soha nem
felejtem el Zámort! Sokszor emlegetem bará-
taimnak ezt a kis falut, amit egy ritka gyöngy-
szemként szoktam jellemezni nekik. Kérlek
titeket, vigyázzatok arra, hogy Pusztazámor
olyan maradjon, amilyen!
- Van még kapcsolatod a zámoriak közül va-
lakivel?
- Természetesen. Van egy-két igen jó barátom,
akikkel találkozni is szoktam. Ilyenkor ott
szoktuk folytatni, ahol abbahagytuk. Lódítjuk
egymást vagy megbeszéljük a régi története-
ket egy-egy pohár sör mellett. Sõt! Azt szok-
tam mondani: „a fél lábam még mindig
Zámoron van.” Ugyanis megvan még a tel-
kem, amelynek jövõje még kérdéses!
- Hol laksz most?
- Most a Velencei-tó mellett, Gárdonyban élek.
Ez a vízparti élet nagyon tetszik nekem, ha te-
hetem, a tó környékén sétálgatok. Próbálom ki-
használni a „tóparti lét” adta lehetõségeket.
- Mivel foglalkozol jelenleg, hogyan telnek
napjaid?
- Mostanában elsõsorban dalszövegeket írok, ez
pedig eléggé szöszmötölõs tevékenység. Elõfor-
dul, hogy egy délután többet haladok, mint elõt-
te több hét leforgása alatt! Ennél fogva általában
itthon vagyok, ritkán mozdulok ki innen. 
- Mikor jelent meg utoljára lemezed?
- Két évvel ezelõtt 2001 tavaszán adtuk ki a
„Tedd a szívedre a kezed” címû anyagomat,
amely tulajdonképpen a címadó dal kivételé-
vel egy válogatás lemez volt.
- Vállalsz még fellépéseket? Tervezel új nagy-
lemezt?

- Természetesen vállalok, hiszen imádom a
koncerteket, minél több nézõ jön el én annál
inkább inspirálva érzem magam. Ugyanakkor
kevés nézõ elõtt is szeretném ugyanazt nyúj-
tani, mint több ezrek elõtt. Igen, remélem,
hogy még idén sikerül tetõ alá hoznom. 
- Milyen zenét hallgatsz?
- Jó kérdés! Igazából mindenevõ vagyok, bár el-
sõsorban hangulatfüggõ nálam is, hogy éppen
mit hallgatok. Leginkább a régi rock&roll számo-
kat kedvelem, az biztos. Amit viszont nem bírok
elviselni, az a techno –zene. Egyszerûen falra tu-
dok mászni ezektõl a „számítógépzenéktõl!”
- Úgy tudom nagy állatbarát vagy. Igaz ez?
- Igaz. Ha tehettem, mindig volt kutyám, ha
volt rá lehetõségem többet is tartottam.
Egyébként mostani kutyám, Vacak is egyik
zámori utamról származik. Egyik barátomnál
járván vettem észre a boxer kölyköket, és egy
kis tüneményt hazahoztam. Állítom, én még
ennyi szeretetet soha egyik kutyámtól sem
kaptam. Ugyan kertes házban lakom, de min-
den hajnalban sétálni megyünk a tóhoz. Rá-
adásul mostanra már nincs egyedül, hiszen
társként hoztunk neki egy kis cicát, akivel ha-
talmas csatákat vívnak a kertben.
- Azt hallottam, van egy kifejezetten „zámori
vonatkozású” dalod, mesélnél errõl?
- Hát igen! Még „zámori éveim” alatt elkészí-
tettünk egy dalt „Férfidal” címmel, ami azóta
még nem jelent meg. A vokálozást egyébként
egyik zámori haverom követte el, õszintén
mondom: nagyon jól csinálta! Ez a dal egyéb-
ként egy igazi „kocsmadal”, hiszen egy vér-
beli csehó hangulata tárul elénk. Különben ez
a nóta nem merült feledésbe, csak úgy érzem,
hogy még nem jött el az ideje. Úgy érzem,
még várni kell vele.
- Remélem, egyszer többi dalod kíséretében
hallhatjuk ezt is Pusztazámoron!
- Rajtam nem múlik a dolog! Zámorra én min-
dig úgy megyek, mintha hazamennék.

KÖSZÖNJÜK A BESZÉLGETÉST!

BESZÉLGETÉS FALUNK 
EGYKORI LAKÓJÁVAL…
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Fehér vágócsirke
kapható

a Pusztazámori Baromfi Telepen!

(270 Ft/kg-os áron, élõsúlyban mérve.)

Információ: 06-23-347-699

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK 

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!
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SZÜRET 2003

A NYUGDÍJAS KLUB ZENÉS ÖSSZEJÖVETELE

Felelõs kiadó: Kosaras István • Felelõs szerkesztõ: Pátrovics Krisztina • Szerkesztõk: Paulik Melinda, 

Oláh Gábor • Szerkesztõség címe: 2039 Pusztazámor Munkácsy M. u. 1. • Nyomda: D-Plusz Kft.

November 15-én tartotta aranylakodalmát Dzsurdzsa István és neje. 
Az ünnepségen jelen voltak a családtagok és barátok. Gratulálunk!


