
ZÁMORIZÁMORI HÍREKHÍREK
2004. július IX. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL

Önkormányzati híradó 2
A talajterhelési díj bevezetésérõl 3
Közhasznúsági jelentés, Községi ösztöndíj 4
Riport Dr. Andrásfalvy Andrással 5
A Zámori Kör hírei 7
Három falu két keréken, Pusztazámori Falunap 8
Naplemente Nyugdíjas Klub hírei 9
Rövid hírek 11
Hasznos információk, Anyakönyvi hírek 12
Érdekességek 13



ZÁMORI HÍREK2

Ökormányzati Híradó

Pusztazámor Község képviselõ testülete 2004.
március 29.-i ülésén
- elfogadta a Pusztazámori Gyermekjóléti Szolgálat
2003. évi mûködésérõl szóló tájékoztatót.
- a vízterhelési díj áthárításának módjáról szóló
elõterjesztést megvitatta, a döntést a következõ ülésre
elnapolta.
- a képviselõk elfogadták a közterületek tisztán-
tartásáról és a szervezett köztisztasági köz-
szolgáltatásról szóló rendelet koncepcióját, a rendelet
elfogadására a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi Felügyelõség véleményezése után
kerülhet sor.
- elfogadta az önkormányzati közoktatási intéz-
mények minõségirányítási programját.
- megvitatta a Marabu Bt. anyagát, mely ajánlás
Pusztazámor közoktatási intézményrendszerének
további mûködésére. Az anyag szerint a mostani
intézményi mûködési forma tekinthetõ gazdaságilag
és szakmailag a legcélravezetõbbnek. 
- határozatot hozott, mely szerint a napköziotthonos
óvoda minimális eszköze és felszerelési jegyzékében
foglaltak pótlását az ütemterv szerint hajtja végre.
- a Petõfi S. u. 1/b. alatti élelmiszerbolt funkciójú
üzlethelyiséget 2004. május 1-jétõl határozatlan idõre
Váci Károly részére adja bérbe.

Pusztazámor Község képviselõ testülete 2004.
április 26. -i ülésén
- megtárgyalta és elfogadta a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Rt. 2003. évi tevékenységérõl a helyi közs-
zolgáltatás végrehajtása tárgyában kiadott írásos
beszámolóját.
- a képviselõk döntöttek a vízterhelési díj áthárí-
tásának módjáról, miszerint Pusztazámoron 2004.
január 1-jétõl az ÉTV Kft. a szennyvízcsatorna
vezetékre rákötött fogyasztókra a vízterhelési díjat
számlázással vízterhelési díj elõlegként hárítsa át.
- megalkotta a 2003. év költségvetés teljesítésérõl
szóló 5/2004. (IV. 29.) számú rendeletét.
- módosította a 2004. évi költségvetésrõl szóló
2/2004. (II. 27.) számú Ök. rendeletét. A módosítás
oka: a 2003. évi pénzmaradvány felosztása.
- a képviselõk hatályon kívül helyezték (2004. május
1-jével) a közbeszerzési eljárás részletes szabályairól
szóló 12/1997 (IX. 16.) számú Ök. rendeletét az uniós
jogharmónizáció jegyében.
- Érd város hivatásos tûzoltóságát 199.000 Ft-tal
támogatta eszközvásárlás céljából. 
- pályázatot nyújtott be Pusztazámor Község Integrált
Informatikai rendszerének kialakítására. A pályázat
költsége 8 millió forint, amelybõl 2 millió forintot
Pusztazámor Község biztosít (a könyvtárban + két
gép biztosítaná az internetezést valamennyi korosztá-
ly számára; a polgármesteri hivatal számítógépeinek

cseréjét, valamint az iskolába és az 
óvodába 1-1 új gép beállítását és mindezek rend-
szerbe kapcsolását támogatja a pályá-zat).
- döntött ingatlanok megvásárlásáról (528-534 hrsz-ú
ingatlanok).
- döntött továbbá a Levente téri ingatlanok bel-
területbe vonásáról.

Pusztazámor Község képviselõ testülete 2004.
április 28.-i ülésén
- a képviselõk az Egészségház építésére a Pusz-
tazámor Községért Közalapítvánnyal együtt a Harkai
és Társa Park-Építõ Kft. részletes árajánlatát fogadták
el. 
- felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szer-
zõdés aláírására, valamint a Pusztazámor Községért
Közalapítvánnyal kötendõ szindikátusi szerzõdés
aláírására. A Pusztazámor Községért Közalapítvány
finanszírozza a kivitelezést (59 millió forint), az
önkormányzat biztosítja a területet, a mûszaki
ellenõrt (mûszaki ellenõri feladatokkal Mátrai
Miklóst bízták meg), az adminisztrációt és a háttér-
munkát. A kivitelezési szerzõdésben a vállalkozó
2004. június 15.-i kezdéssel és 2004. december 31-ig
történõ befejezéssel vállalta az Egészségház kulc-
srakész átadását.
- határozatot hozott beépítési kötelezettség meg-
hosszabbításáról.
Pusztazámor Község képviselõ testülete 2004.
május 24.-i ülésén
- elfogadta a Tárnoki Rendorörs 2003. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
- a képviselõk elfogadták a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2003. évi ellátásának átfogó
értékelésérõl szóló beszámolót.
- a képviselõk módosították a Pusztazámori Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okiratait.
- Az SPLC Bérlet Kft. 500.000 Ft-tal támogatta a
Falunapot. 

Pusztazámor Község képviselõ testülete 2004.
július 5.-i ülésén
- megalkotta a közterületek tisztántartásáról és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl szóló rendeletét (8/2004. (VII. 09.)).
- a 10/2004. (VII. 09.) számú rendeletével mó-
dosította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sokról, valamint egyes, a gyámügyi igazgatás
keretébe tartozó intézkedésekrõl szóló 8/1997. (IV.
30.) számú rendeletét az európai uniós jogharmónizá-
ció szellemében.
- megalkotta helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajter-
helési díjról szóló 10/2004. (VII. 09.) számú ren-
deletét. (mellékelve)
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A talajterhelési díj bevezetésérõl

- elfogadta és megtárgyalta a Pusztazámor Községért
Közalapítvány 2003. évi mûködésérõl szóló beszá-
molót. (a közhasznúsági jelentés mellékelve)
- elfogadta a képviselõ testület 2004. második féléves
munkatervét.

- megtárgyalta a Budaörs Kistérség többcélú társulási
megállapodás tervezetét.
- döntött helyi lakásépítési támogatások kifizetésérõl.
- hozzájárult, hogy a Bartók B. utca folytatásában az
ott élõk önerõbõl a csatornavezetéket továbbvigyék.

2003. novemberében hirdették ki a
környezetterhelési díjról szóló
törvényt, mely jogszabály alapvetõ
szabályozási eleme az uniós kö-
vetelményeknek meg-felelõen
„szenynyezõ fizet elv”. A
környezetterhelési díjnak három
típusát különböztetjük meg: a
vízterhelési, a levegõterhelési,
valamint a talajterhelési díjat. A
törvény ez utóbbival kapcsolatban
rótt rendeletalkotási kötelezettséget
az önkormányzatokra. Ennek értel-
mében rendeletben kell szabályozni
a talajterhelési díjjal kapcsolatos
eljárási, adatszolgáltatási szabá-
lyokat, valamint az önkormányzat
által adható kedvezményeket, men-

tességeket.

Talajterhelési díjat annak kell
fizetni, aki a mûszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és szennyvízelhelyezést alkal-
maz. Ennek összege a rendeletben
leírt számítási mód alapján 2004-
ben 36 Ft/m3, 2005-ben 72 Ft/m3,
2006-ban 90 Ft/m3, 2007-ben 135
Ft/m3, 2008-ban 172 Ft/m3, 2009-
ben pedig a díj teljes összege, azaz
180 Ft/m3.

A mentességgel kapcsolatban szig-
orú a rendeleti szabályozás, hisz
egyetlen esetben ad mentességet,
mégpedig annak a 70. életévét be-

töltött személynek, aki kizárólagos
tulajdonát képezõ ingatlanon
egyedül él.

Kedvezmények nem is szerepelnek
a rendeletben, hisz a cél éppen az,
hogy mindenki, aki teheti, kössön rá
a csatornára.

A díjból származó bevétel a
környezetvédelmi alap bevételét
képezi.
A rendeletbõl kitûnik, hogy a beval-
lásokkal, befizetésekkel, illetve
behajtásokkal kapcsolatban az
Adóügyi Irodának növekednek meg
a feladatai.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Pusztazámor Községért Közalapítvány 2003. évi tevékenységérõl

Pusztazámor Község Önkormányzata közhasznú köza-
lapítvány létrehozását határozta el 2003. június 24-én
kelt Alapító Okiratával, melyet a Pest megyei Bíróság
2003. augusztus 15-én kelt végzése alapján nyilván-
tartásba vett.
A közalapítvány célja Pusztazámor község egész-
ségügyi és szociális ellátása fejlõdésének elõsegítése,
az ezeket biztosító egészségügyi, szociális és jóléti –
személyi és tárgyi – feltételek megteremtésének támo-
gatása, a község kulturális fejlõdésének elõsegítése és
kulturális örökségének megóvása, mûemlékvédelem, a
tömegsport támogatása által az iskoláskorúak és az
ifjúság testi és szellemi fejlõdésének elõsegítése és az
ifjúság nevelése, a község közrendje és közlekedésbiz-
tonsága megóvásának és javításának elõsegítése, a
község környezetének védelme érdekében a környezet-
védelmi feladatok ellátásának elõsegítése, valamint a
fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások elérhetõségének
biztosítása Pusztazámor község lakosai részére.
Mivel a közalapítvány a fenti célok megvalósításához
szükséges támogatásokat csak 2003. december
közepén kapta meg, ezért a 2003. évben nem nyújtha-

tott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást, csak
eszközöket gyûjtött.
A közalapítvány a 2003. évben a rendelkezésre álló
vagyonából kizárólag bankköltségekre fordított 2.000
Ft-ot. A közalapítvány tisztségviselõi részére sem-
minemû juttatást nem folyósított.
Mivel a közalapítvány 2003. évi tevékenysége
alapvetõen a bevételek növelésére irányult, a közcélú
feladatok ellátása a 2004. év folyamán indul különös
tekintettel az elsõdleges célként kitûzött községi
egészségház építésének megkezdésére.

Összes közhasznú bevétel 46.153.000 Ft Induló tõke
500.000 Ft
Összes ráfordítás 2.000 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény 46.15l.000 Ft

Pusztazámor, 2004. május 3.

Dr. Fekete Zsuzsanna
a Kuratórium elnöke
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2003. decemberében érkezett községünkbe Dr.
Andrásfalvy András családjával, hogy átvegye
Dr. Török Pétertõl a háziorvosi praxist. Több
mint fél év elteltével kerestük fel a doktor urat,
hogy meséljen eddigi élményeirõl, tapaszta-
latairól…

2003. december 1-jén Dr. Andrásfalvy András vette
át Dr. Török Péter helyét a pusztazámori orvosi ren-
delõben. Eltelt néhány hónap, hogy érzi magát dok-
tor úr Pusztazámoron? Milyennek találja az itt élõ
embereket?

Nagyon szeretem a falusi embereket, falun kezdtem
el praktizálni, de egyébként is az volt a szívem
vágya, hogy falusi háziorvos legyek. Nagyon
szeretem a helyet és a zámoriakat is. Meg vagyok
elégedve velük, nagyon nyílt, õszinte emberek szer-
intem. Senkivel nem volt még probléma, konfliktus
vagy összetûzés.

Aki még nem ismerné a doktor úr családját, annak
eláruljuk, hogy két szép kislány édesapja. Hány
évesek? Hogyan érzik magukat ebben az új
környezetben?

7 éves lesz a nagyobbik, a kicsi pedig 4 éves. Õk az
elsõ pillanattól fogva nagyon jól érzik magukat.
Már az elsõ nap olyan örömmel mentek az óvodába,
örültek, hogy új ovi, kedvesek voltak az óvónénik is
velük és a gyerekekkel is összebarátkoztak.

Nem bánták, hogy az ottani barátaiktól meg kellett
válniuk?

Rá jó pár hétre, vagy hónapra néha-néha emlegették
az ottani barátokat. Szeretettel gondolnak vissza
rájuk és ha arra járunk akkor beugrunk hozzájuk.
Próbáljuk tartani velük a kapcsolatot. Nagyon gyor-
san megszokták itt, jól érzik magukat.
Csodálkoztam is, hogyan lehet ennyire rugalmas
egy kisgyerek?
És a kedves felesége hogyan éli meg ezt a változást?

Õ most kezdett el Pesten a gyógyszerkutatás te-
rületén dolgozni, úgyhogy reggel elmegy és este
jön. Elõtte pedig az építkezést szervezte, tehát
mindig volt valami elfoglaltsága. Õ is nagyon szeret
itt lenni, tetszik a környezet, a táj, Budapest közel-
sége és a kulturált falukép. 

Hogy találtak rá Pusztazámorra?

Úgy találtunk rá, hogy Török Péter megkeresett
telefonon, hogy van-e kedvünk idejönni.

Ismerték egymást?

Igen, közvetve. Személyesen nem, de telefonon
többször beszélgettünk. Õ jelezte, hogy családi
okok miatt közelebb szeretne praktizálni a lakóhe-
lyéhez és hogy van-e kedvünk átvenni az õ praxisát.
Ez elég nagy fejtörést okozott, mert elõzõ lakóhe-
lyünkön is megszerettük az embereket, ugyanakkor
feleségem munkahelye már Budapesten volt és
rokoni kapcsolatok, kötõdések is ösztönöztek min-
ket erre a lépésre.

Beváltotta-e Pusztazámor a hozzá fûzött remé-
nyeket, ha voltak egyáltalán ilyen remények?

Nekem nincsenek nagy igényeim, én az egysze-
rûséget szeretem mindenben, de egyre jobban érzem
magam. Még egy picit idegennek érzem és az
emberek részérõl is egy kis fenntartást érzek, de ez
teljesen normális egy ismeretlen emberrel szemben.

Úgy hallottuk, építkeznek Pusztazámoron?

Nem gondoltuk volna, hogy ekkora lesz, de most
már látjuk mi is, hogy nagy, viszont szeretnénk
belakni, szeretnénk még gyerekeket.
Vannak-e jövõre vonatkozó elképzelései, tervei
Pusztazámorral vagy a munkájával kapcsolatban?

Annak nagyon örülök, hogy épül az Egészségház és
kulturált, szép, modern lesz. A polgármester úrral
már beszéltem, összeírjuk, hogy milyen eszközökre
van szükség. Szeretném, ha klasszul fel lenne
szerelve. A nyugdíjas klubban tartottam már
kiselõadásokat az öregkori betegségekrõl, krónikus
betegségekrõl, ugyanakkor ismeretterjesztõ és élet-
móddal kapcsolatos elõadásokat. Általában a felvi-
lágosítást, a betegség megelõzését tartom fon-
tosnak, szeretnénk idõközönként különféle
szûrõvizsgálatokat tartani. Most például Sóskúton
sikerült elérni, hogy egy gyógyszercég szponzorál
egy vizeletvizsgálatot, amellyel ki lehet mutatni,
hogy van-e vesekárosodás, vagy induló
vesekárosodás. Így indokolt esetben a megfelelõ
kezelést el tudjuk kezdeni.. 
A magas vérnyomásban és cukorbetegségben
szenvedõk kaptak személyre szóló meghívót.
Szeptemberben szeretném a pszichoterápiát el-
kezdeni, úgyhogy ha minden igaz, pszichoterapeuta
is leszek három év múlva.

Köszönjük szépen a beszélgetést doktor úr, reméljük
továbbra is hasonlóan jól fogják érezni magukat itt
Pusztazámoron.

Riport dr. Andrásfalvy Andrással
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Községi ösztöndíj

A 2003/2004-es tanév elsõ félévében az alábbi tanulók 
részesültek Községi Ösztöndíjban:
- Ágoston Dezsõ
- Csóli Szilvia
- Fuzik Anita
- Garai Ákos
- Garai Emese
- Garainé Ordas Dóra
- Holinszki Anett
- Holinszki Ágnes
- Mészáros Brigitta
- Oláh Gábor
- Rakonczai Gábor
- Reiner Mónika
- Schattmann Gábor
- Téglás Szilvia

Akik a második félév végén eddig ösztöndíjban 
részesültek:
- Ágoston Dezsõ
- Csóli Szilvia
- Donát Norbert
- Lakatos Ágnes
- Mészáros Brigitta
- Mizsei Martina
- Szabó Veronika
- Takács Zsuzsanna

A Napra Forgó Kht. azért alakult, hogy segítséget
nyújtson megváltozott munkaképességû emberek-
nek újra munkába állni.
Szolgáltató Irodánk dolgozói segítik ügyfeleinket a
nekik legmegfelelõbb munkát rövid idõ alatt megtalál-
ni, és azt hosszútávon megtartani.

1. Szolgáltatásaink, amit nyújtunk:

1.1. A munkavállalást elosegíto egyéni tulajdonsá-
gok összegyujtése, erõsítése.

1.2. A munkavállalást akadályozó tényezõk feltárá-
sa, segítés a megoldásban.

1.3. Ismeretadás a mai kor munkaigényeirõl, mun-
kafeltételeirol, munkaadóiról

1.4. Gyakorlati munkakeresés, álláslehetoségekrõl 
tájékoztatás.

1.5. Megváltozott munkaképességû embereknek 
személyre szabott tanácsadás és információ-
nyújtás.

1.6. Tájékoztatás képzési lehetoségekrõl.

2. Amit kérünk:

2.1. Együttmûködést a tanácsadó, segítõ folyamatban.
2.2. Kapcsolattartást a Munkaügyi Központtal.

3. A jelentkezés feltétele:

3.1. Orvosszakértõi vélemény.
3.2. Adókártya, TAJ kártya, személyi ig.
3.3. Iskolai végzettség és eddigi munkahelyek

igazolása.
3.4. Kellõ motiváltság a munkavégzésre.

Hogy a jövõ szebb legyen: sikeresen és boldogan
végezhetõ munka

Várjuk jelentkezését a 23/520682-as telefonon,

személyesen Érden az Alispán u. 8. szám alatt

hétfõ - csüt.: 9 -15 óráig.

2030 Érd, Alispán u. 8.
Tel: 23/52-06-82; Fax: 23/52-06-83
e-mail: info@napra-forgo.hu

Napra Forgó Kht.
Munkaerõ-piaci Szolgáltató Iroda
Megváltozott munkaképességûeknek
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A Zámori Kör hírei

A Zámori Kör a Falunapok rendezvényein elsõ-
sorban a családok, különösen a gyermekek szellemi
nevelését és egyidejû szórakoztatását tekinti
elsõdleges feladatnak és ennek szellemében
szervezi részvételét és programjait.
Ennek megfelelõen a 2004. június 26-án megtartott
Falunapon a Zámori Kör 5 sátrat vert fel. Az elsõ
alatt Tuba Sándor kosárfonó mester mutatta be
szép alkotásait és tanította a kosárfonás
mûvészetére a köré sereglett felnõtteket és
gyerekeket.
A második sátorban a zámori gyermekek körében
immár ismert és népszerû Tarján Barna, a Magyar
Madártani Egyesület tagja oktatta az érdeklõdõket a
madarak felismerésének titkaira, a természet és
környezetünk szeretetére. Elõadásait madarakról
szóló könyvekkel és kiadványokkal, valamint a
korábban közreadott, a háztartási hulladék mennyi-
ségének csökkentésével foglalkozó zöld füze-
tünkkel egészítettük ki.
Németh Annamária kézmûves a harmadik sátor-
ban a padon ülõ gyerekeket lankadatlan szor-
galommal papírhajtogatásra, rajzolásra, festésre
tanította.
A negyedik sátor alatt Bányai Gábor iparmûvész
keramikus a fazekas mesterség csínját-bínját tárta
fel és még korongozni is tanította az érdeklõdõ
ifjakat.

Végül a Zámori Kör asszonyai általuk sütött finom
pogácsával, frissen szedett ropogós cseresznyével,
kávéval kínálgatták a vendégeket.
A Zámori Kör ezúton fejezi ki köszönetét a Pusz-
tazámor Községért Közalapítványnak, hogy ebben
az évben csak a szervezés hárult az Egyesületre, a
rendezvény finanszírozásának anyagi terheit most
nem kellett viselnie.
Az elmúlt évben nagy sikert aratott Kulturális Ö-
rökség Napjai elnevezésû rendezvényen az idén is
szeretnénk részt venni. Ezúttal úgy tudjuk, hogy a
szomszédos Sóskút is pályázik – példánkon felbuz-
dulva – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által
szervezett hagyományos országjáró programra.
2004. szeptember 20-21-én várjuk az idelátogató
turistákat, vendégeket, akik a tavaly meg-
tekinthetett Zámorhegyi remeteség, Öreg tölgy
kastélyfogadó, Konrád gyûjtemény és Bio-házon
kívül a Lázár tanyát is felkereshetik, valamint Csóli
Csaba aranykoszorús üvegcsiszoló mester mûhelyét
is megnézhetik és reméljük, hogy Gáspár Pál
Szilveszter ötvösmester házára is kitûzhetjük az
európai zászlót.
Továbbra is várjuk a javaslatokat, jelentkezõket,
hogy még színesebb, vonzóbb program részesei
lehessünk.

Zámori Kör

„Három falu két keréken”

2004. április 17-re a három szom-
szédos falu civil szervezetei – a
Sóskút 2000 Társaság, a Tárnoki
Faluvédõ és Szépítõ Egyesület és
a Zámori Kör – közös szervezés-
ben kerékpártúrát hirdettek „HÁ-
ROM FALU KÉT KERÉKEN”
címmel. Sajnos aznap zuhogott az
esõ, ezért a túra egy héttel késõbb
valósulhatott meg.
A szemerkélõ esõ ellenére szép
számmal gyülekeztek a zámori is-
kola elõtt gyerekek és felnõttek,
ahol asztalokon pogácsa, üdítõ, ká-
vé várta õket és egyúttal megkap-
ták a szükséges tájékoztatást és a
nevezési kártyákat. Tárnokon a
helybeliek rövid mûsorral kedves-
kedtek; szerény táncházi mulatság
keretében egy táncos pár szórakoz-
tatta a kerékpártúra résztvevõit,
akik közül néhányan szintén táncra
perdültek az erõsödõ esõ ellenére.
A biciklisták végül Sóskúton
megpihenhettek, ahol ízletes bog-

rácsgulyás ebéd és üdítõk fo-
gyasztása mellett a Sóskúti Fú-
vószenekar játékában gyönyör-
ködhettek és a helyi civil szerve-
zet elõadásában igazi szlovák
folklór esküvõt láthattak. A túrát
teljesítõ minden résztvevõ emlék-
érmet kapott, melyet Bányai Gá-
bor iparmûvész keramikus készí-
tett. Örvendetes, hogy községünk
családi orvosa, dr. Andrásfalvy
András feleségével és két kicsi
lánykájával szintén velünk kere-
kezett, valamint az orvosi ügyele-
tet is ellátta. 
A kerékpártúra résztvevõinek szá-
ma: Sóskútról 37, Tárnokról 53 és
Pusztazámorról 61 fõ. Ezért a
vándorserleget Pusztazámor pol-
gármestere vehette át, aki szintén
részt vett a túrán a fõvédnök
Keller László országgyûlési kép-
viselõ mellett. Sajnáljuk, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt meghí-
vott díszvendégünk Doszpot Péter

úr nem tudott eljönni a rendez-
vényre.
Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni Pátrovics Benedek polgármes-
ter úr Sóskúton tett ígéretét, mi-
szerint községünk önkormányzati
képviselõtestülete támogatja az
ilyen kezdeményezéseket és így
bízhatunk abban, hogy meglesz a
megfelelõ háttér és jövõre is meg-
rendezhetjük a kerékpártúrát.
Külön köszönet illeti Pintér Lajos
rendõrszázados urat a kerékpártú-
ra  során nyújtott segítségért, me-
lyet a Sóskúti Polgárõrséggel kar-
öltve biztosítottak a résztvevõk
számára és idejüket feláldozva
hozzájárultak a három falu össze-
fogásával létrejött emlékezetes
rendezvény sikeréhez.
Hasonlóképpen elismerés és köszö-
net jár Balázs János úrnak önzetlen
segítségéért, aki a Zámori Kör ré-
szérõl szervízkocsival állt rendelke-
zésre, javította az útközben meghi-
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básodott bicikliket, s hozzájárult
ahhoz, hogy a túra simán, baleset-
mentesen menjen végbe.
A jól sikerült kerékpártúra méltó
befejezése az új zámori játszótér

avatásán történt, amikor is a há-
rom legfiatalabb résztvevõt –
Hernádi Dánielt, Mózes Kriszti-
ánt és Nagy Beatrixot – a gyer-
meknapra egy-egy szép új kerék-

párral ajándékozta meg a Zámori
Kör.

Zámori Kör

Pusztazámori Falunap 2004

Június 26-án községünkben megrendezésre került a
már hagyományos Falunap. A legtöbb látogatót ez a
községi rendezvény vonzza. Már a reggeli órákban
aktívan gyülekeztek a résztvevõk. A korábbi évek-
hez hasonlóan a Falunap a versenyekre való neve-
zésekkel kezdõdött. Örömmel nyugtázzuk, hogy az
idén többen jelentkeztek a versenyekre, mint az el-
múlt idõkben. A fiatalabb korosztály is jobban kép-
viseltette magát, mint korábban. 
Az egész napot átszövõ gyerekprogramokon nagy
volt az érdeklõdés, melynek kétszeresen örültünk,
hiszen a rendezvényeket a gyerekek jelenléte teszi
még vidámabbá, pezsgõvé, és õk viszik tovább a
hagyományokat. A kézmûves, a kosárfonó, a papír-
hajtogató mesterek, akik a Zámori Kör meghívásá-
ra érkeztek, egész napos kikapcsolódásban részesí-
tették az érdeklõdõket. Nagy sikere volt a
Madársulinak is a gyerekek körében. Az aszfaltra-
jzverseny, a kocsikázás, a pónilovaglás szintén sok
nebulót vonzott. Sajnos a sok örömhöz egy kis
üröm is vegyült, mert a megrendelt légvár nem ér-
kezett meg. A késõbbiekben megtudtuk, hogy admi-
nisztrációs hiba történt a KFT-nél és ezért maradt el
a várva várt program. Viszont ez nem magyarázat a
szerzõdõ fél részérõl, de tehetetlenek vagyunk ve-
lük szemben. Ezért kis barátaim, én kérek elnézést
tõletek, és a késõbbiekben ígérem, hogy majd job-
ban megválogatjuk az ajánlatokat. Nagyon színvo-
nalas elõadásban volt részük azoknak a gyerekek-
nek, akik délután megnézték a Gágogó együttes
mûsorát. A pusztazámori óvoda körjátékokkal szó-
rakoztatta a jelenlévõket, az iskola néptánc csoport-
ja pedig népi táncokat adott elõ.         
A fõzõverseny résztvevõi jobbnál jobb étkekkel ké-
nyeztették az idelátogatókat. Az ügyes szakácsok
remekmûveit hozzáértõ zsûri bírálta, a neves szak-
emberek mellett községünk polgármestere és jegy-
zõje is aktívan közremûködött. Mivel verseny, ezért
– bármennyire nehéz is – sorrendet kellett felállíta-
ni. Az idei fõzõverseny eredménye a következõ:
Buzora Gábor – Törõcsik Sándor (I. hely), Kohut
István (II. hely), Bába Sándor – Czipri Mihály (III.
hely), Madari András – Pátrovics János (IV. hely).
A verseny különdíjasai: Garai Zsolt – Pétervári Mi-
hály páros, akik a különleges kaukázusi saslikot ké-
szítettek el grillen.
A borverseny az idén is két kategóriában zajlott. Ér-
mes bora lett vörös bor kategóriában: Békési Bar-
nabás (arany, bronz), Süle Károly (arany, ezüst,
bronz) boros gazdáknak.

Fehérbor kategóriában: Pátrovics János (arany),
Süle Károly (ezüst), Pátrovics Benedek (bronz) bo-
ros gazdáknak.
Az idén elsõ alkalommal hirdettük meg
Pusztazámor gazdasszonyainak a süteményver-
senyt. Sajnálattal vettük a passzív hozzáállást. Pe-
dig sok finom sütemény készül a családokban kü-
lönbözõ alkalmakra. Itt csak egy pályázó tartotta
érdemesnek, hogy megcsillogtassa cukrásztudomá-
nyát: Kovács Éva. A csodálatos, nagyon finom dió-
tortájával elkápráztatta a zsûri tagjait. Reméljük,
hogy legközelebb mások is megmutatják cukrász
képességüket.
A sakkverseny a következõképp alakult: Ifj. Csóli
Ödön (I. hely), ifj. Reiner Sándor (II. hely), id.
Reiner Sándor (III. hely)
A nagy népszerûségnek örvendõ futtbal-
lmérkõzések állása: Csóli Tamás csapata (arany-
érem), Bárkányi László csapata (ezüstérem),
Willinger Norbert csapata (bronzérem)
Ezen a neves napon került sor a Puszta-zámorért
Emlékérem átadására, melyet községünk volt jegy-
zõje, dr, Újházi Miklós kapott, aki áldozatos, jó
munkájával érdemelte ki e magas kitüntetést. 
Körünkben üdvözölhettük Keller László Ország-
gyûlési Képviselõ Urat is, aki szívesen válaszolt a
résztvevõk által hozzá intézett kérdésekre.
A sok izgalom után jólesett az önfeledt kikapcsoló-
dás a Defekt Duóval és Kovács Zoltán – Závodszky
Noémi mûvészek színvonalas mûsorával.  Az egész
napos program végül Utcabállal zárult, melyen a
zenét a sóskúti Benta Party szolgáltatta.
A Falunap szponzorai a Merkantill Bank és a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ Vállalat
volt. Az õ támogatásuk nélkül ez a rendezvény nem
jött volna létre, itt az újság hasábjain keresztül is
köszönetünket fejezzük ki, sok sikert kívánunk to-
vábbi munkájukhoz!
Az önkormányzat és a saját  nevemben köszönete-
met fejezem ki azoknak a résztvevõknek, akik ön-
zetlen és fáradhatatlan munkájukkal segítették a
programok  zökkenõmentes lebonyolítását: Békési
Géza, Csibrik Zoltán, ifj. Csóli Ödön, Fekete Zsu-
zsanna, Halmainé Meszlényi Katalin, Kiss Bernát,
Kiss Tamás, Kovalik Jánosné, Mészáros Ildikó,
Pátrovics Benedek, Paulik Melinda, Pisztovicsné
Simon Zsuzsanna, Takács Zsuzsanna,  a Zámori
Kör tagjai.

Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõ
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NAPLEMENTE NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

A Zámori Hírek decemberi számában közöltek óta az
alábbi események történtek klubunknál:

Idén is, mint már az elõzõ
években, hagyományt te-
remtve január 1-jén éjfél
után fél egykor ismét ösz-
szejött egy lelkes csapat
az iskola feletti szalonna-
sütõ helyen, ahol elbú-
csúztattuk az Óévet és
köszöntöttük az Új Esz-
tendõt. Az eseményen
részt vett számos érdek-
lõdõ a klub tagságán kívül. A jelenlévõk jól érezték
magukat, bizonyítja ezt az a tény, hogy a társaság haj-
nali 3 óra után ment haza, és tért nyugovóra. 
Január 23-i klubdélutánunkra meghívtuk Dr. And-
rásfalvy András háziorvost, hogy megismerkedjen
klubtagságunkkal.
Az esemény a doktor úr és a tagság részérõl kellõ
fogadtatásra talált.
Nem teljes tagsággal, de részt vettünk április 30-án az
önkormányzat által szervezett UNIO csatlakozási
ünnepségen.

Hagyományainknak megfelelõen idén is az iskola
feletti parkban ünnepeltük május 1-jét.

Az összejövetel jól sikerült. Sokan jöttek el a klub tag-
jain kívül is. A jó hangulatra jellemzõ volt, hogy egész
idõ alatt ment az egymás kínálgatása a sok finomság-
gal. Elmondhatjuk, hogy ez a nap is jól sikerült és min-
denki jókedvûen ment haza az otthonába. 

Érdeklõdéssel vettünk részt május 28-án a falu elsõ
játszóterének átadásán. Gratulálunk a pedagógusoknak
és az óvónõknek az alkalomhoz illõ mûsor
kiválasztásához és létrehozásához. Jólesõ érzés volt
látni a kisgyermekek örömét, amint birtokba vették a
játszóteret. Elismerés illeti meg a falu apraja-nagyját
akik részt vettek a megnyitón. Most már csak egy
dolog van hátra, hogy rendeltetésszerûen legyen
használva és csak azok vegyék igénybe, akik számára
készült ez nagyszerû játszótér.

Egy elfelejtett régi hagyományt elevenített fel a
klubunk néhány tagja június 29-én. Régebben divat
volt, hogyha a faluból férjhez ment egy lány, másik
településre való fiatalemberhez, csak váltságdíj
fejében engedték ki a faluból. Ugyan ezt régebben
fiatalemberek hajtották végre, ebben az esetben, mivel
a fiatalok jelen voltak a lakodalmon, így az idõsebbek
elevenítették fel a szép hagyományt. Jelen esetben két
fiatal Ifjúsági klubtag kötötte össze életét, és ez a klub
tagjai számára is öröm.
Megemlítem még, hogy a Móricz Zs. utcát és a Regionális
Hulladékkezelõ Központot öszszekötõ út melletti fákat a
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klub tagjai gondozásba vették, a
száraz idõben az önkormányzat által
biztosított vízszállító kocsi segítségé-
vel öntözték. Nagyobb gondot jelen-
tett az iskola felett kialakított park
rendszeres fûnyírása, mivel a sok esõ
miatt ez esetenként idõben nem
történt meg. 
A Naplemente Nyugdíjas Klub
tagsága július 17-én látogatást tett a
Cecei Nyugdíjas Klubnál. Az egész
napos program várakozáson felül

nagyon jó sikerült. Többek között
meglátogattunk két múzeumot, meg-
néztük a klub tagjai által elõadott
mûsort, melyet nagy tetszéssel fogadott
a nézõközönség. A cecei polgármester
meghívásának eleget tett Pátrovics
Benedek polgármester, de elfoglaltsága
miatt rövid idõt tölthetett velünk.
Röviden annyit, nagyon jól sikerült a
kapcsolatfelvétel és folytatása
következik.

(szidor)

Játszótéravató
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Magyarország az Unióban: Az Európai Unióhoz való
csatlakozás elõestéjén Pusztazámor is megünnepelte
ezt az eseményt. Az Iskola elõtti téren a rossz idõ
ellenére is szép számban összegyûltek a falu lakosai.
Pátrovics Benedek és Keller László urak beszédét kö-
vetõen a Magyar Himnusz és az Unió Himnuszának
elhangzása közben az Ifjúsági Klub 3 tagja felvonta az
uniós, a magyar nemzeti és pusztazámori lobogókat.
Ezután pezsgõbontással folytatódott az ünneplés.

Játszótéravató: Mint arról már sokan hallhattak,
május 28-án átadásra került falunk elsõ játszótere. A
fotókon is jól látható, hogy nagyon sokan voltak
kíváncsiak erre az eseményre, melyen kicsik és nagyok
egyaránt színvonalas mûsorokkal lepték meg a megje-
lenteket. A hivatalos beszédek elhangzása és a
gyerekek ünnepi mûsora után a Zámori Kör kép-
viseletében Halmainé Meszleny Katalin átadta a
„Három falu két keréken” kerékpártúra három legfiata-
labb pusztazámori résztvevõjének az ajándék bicik-
liket. Ezt követõen a gyerekek birtokba vették a ját-
szóteret.

Az Európai Parlament tagjainak választása: 2004.
június 13.: Pusztazámoron a 779 választásra jogosult
személybõl 286 jelent meg a választókörzetben, amely
mindössze 36,7%. A leadott 282 érvényes szavazat
alapján a következõ eredmény alakult ki:

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG:
136 szavazat (48, 22%)

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 
97 szavazat (34, 39%)

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE: 
29 szavazat (10, 28%)

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM: 
8 szavazat (2, 83%)

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA: 
6 szavazat (2, 12%)

MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG: 
3 szavazat (1, 06%)

SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT: 
2 szavazat (0, 7%)

MUNKÁSPÁRT: 
1 szavazat (0, 35%)

A kábeltévérõl: községünkben elkezdõdött a hálózat
kiépítése, a szolgáltató mindenkihez eljuttatta jelen-
tkezési lapjait, aki mégsem kapott, az a
Polgármesteri Hivatalban érdeklõdhet.

A mozgásában korlátozott személy parkolási iga-
zolványáról szóló 218/ 2003. (XII. 11.) korm. ren-
delet alapján 2004 07. 01-jétõl az okmányirodákhoz
fog tartozni a mozgásában korlátozott személyek
parkolási igazolványával kapcsolatos valamennyi
ügyintézés.

Rövid hírek

„ELSZOMORÍTÓ, hogy az alig két hónapja átadott játszótéren, már valaki kettétörte az egyik csemetefát.
Miért várjuk el, hogy falunk szebb és gazdagabb legyen, ha nem tudunk vigyázni rá, nem tudjuk megbec-
sülni ezt az „ajándékot”?!”

Anyakönyvi hírek

2004. elsõ félévében született:
Krómer Veronika (április)

Árvai Rebeka (április)
Báles Bendegúz (április)

Szabó Debóra Zsanett (április)
Bánky Imola Blanka (június)

2004. elsõ félévében házasságot kötött:
Babar Zoltán-Nagy Szilvia (április)

Horváth József-Tompa Henriett (május)

2004. elsõ félévében elhunyt:
Ágoston Jázmin (január)

Balogh Miklósné sz. Paule Olga (január)
Téglás Istvánné sz. Bachoffer Irén (február)

Szolnoki Zsolt (március)

Helyreigazítás

A Zámori Hírek 2004. májusi számában közölt
rövid önkormányzati hírt kiegészítjük azzal, hogy
dr. Fekete Zsuzsanna lemondása a Pénzügyi
Bizottságban betöltött tagságáról azért vált szük-
ségessé, mert az érvényes jogszabályok értelmében
a Közalapítvány kuratóriumának elnöke nem állhat
kapcsolatban az alapítóval, illetve a képviselõ-
testület tagjaival.

„A Zámori Hírek 2004. májusi számában közölt
Kiss Ágnes március 15-i ünnepségrõl szóló
cikkével kapcsolatban azt a helyreigazítást tesszük,
hogy Pátrovics Benedek mellett a Zámori Kör is
megkoszorúzta az emlékmûvet.”
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A Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14., Tel/fax: 23-365-470, e-mail: cszvk@freemail.hu) nyitva
tartása:

Felnõtt könyvtár: hétköznap 10-18 óráig (szerda szünnap)
szombaton 8-12 óráig

Gyermekkönyvtár: hétköznap 12-17 óráig (szerda szünnap)
szombaton 8-12 óráig

Zenei könyvtár (Budai út 4., tel.: 524-070): Hétfõ: 10-18 Kedd, Csütörtök: 10-16
Péntek: 12-17

Parkvárosi fiókkönyvtár: Hétfõ: 13-17 óráig
Kedd, Csütörtök: 11-17 óráig

A Jószomszédság Könyvtára (tel.: 375-933): Kedd, Csütörtök, Péntek: 13-17 óráig
(bizonytalan ideig pénteken zárva)

„Múltunk emlékei” címmel a könyvtár pályázatot hirdet helytörténeti gyûjteményének gyarapítására. A könyvtár
munkatársai várnak minden Érddel kapcsolatos írásos, képi illetve tárgyi anyagot. A szakértõk által legjobbnak
ítélt, 2004. szeptember 4-ig beérkezett dokumentumok küldõi értékes jutalomban részesülnek. 

Változott az Internet használat díjszabása: minden megkezdett negyedóra csak 100 Ft. Kedvezményes INTER-
NETES BÉRLET váltható: a bérlet ára 1500 Ft/300 perc. Elõnyei: olcsóbb, percszámítás (5 perces idõinterval-
lumokat alkalmazunk)

Hasznos információk

Érdekességek

- 1938-ban a Time magazin „Az év embere” vá-
lasztásán a gyõztes: Adolf Hitler.

- A kínai Beijing Kacsa Étteremben egyszerre akár
9000 vendég is helyet foglalhat.

- A Kongó az egyetlen folyó, amely az északi és a
déli féltek én is folyik. Az afrikai folyó kétszer
keresztezi az Egyenlítõt.

- A leghosszabb brit helységnév: Gorsafawd-
dachaidraigddanheddogleddollonpenrhynare-
urdraethceredigion. 

- A lézersugár feltalálása után egy ideig a sugár ere-
jét Gillette-ben mérték, ami azt mutatta, hány
Gillette borotvapengét volt képes átlyukasztani.

- A méhek, a teknõsök és a termeszek teljesen süketek.

- A 7UP üdítõitalt 1929-ben kezdték forgalmazni. 
A nevében a „7” az eredeti italosüveg méretére 
(7 uncia), míg az „UP” a buborékok mozgási
irányára (Up = fel) utalt.

- A baglyok az egyedüli madarak, amelyek látják a
kék színt.

- A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év
történelmét végignézve csak 230 békés évet számol-
hatunk össze.

- A Caesar salátát nem Julius Caesar-ról nevezték el.
Nevét kitalálójáról, Caesar Cardiniról kapta, aki
elõször készített ilyet saját, Caesar’s Palace étter-
mében a mexikói Tijuanában.

- A csapadéknak köszönhetõen a K2 nevû hegycsúcs
néhány hétig magasabb, mint a Mount Everest.

- A csavarhúzót a páncélos lovagok használták
elõször a páncél levetésére.

- A folyamatos tüsszentés rekordja: 978 nap, míg a
folyamatos csuklásé 69,5 év.

- A Földön található legsûrûbb anyag az ozmium
nevû fém.

- A gepárd az egyedüli macskaféle, ami nem tudja
visszahúzni a karmait. 

- A háború szava a szanszkrit nyelvben az jelenti:
vágyakozás több tehénre.

- A jojó eredetileg egy Fülöp-szigeteki fegyver volt.

- A kacsahápogás nem visszhangzik – senki sem
tudja miért.

- A ketchup Kínából származik.
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Az Európai uniós csatlakozás éjszakája
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