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AZ EGÉSZSÉGHÁZRÓL

Egy újabb mérföldkõhöz érkeztünk Puszta-
zámor történetében az új Egészségházzal.
2005. február 4-én, az épület ünnepélyes ke-
retek közt történt átadásával egy régi álmunk
valósult meg: a háziorvosok méltó körülmé-
nyek közt láthatják el betegeiket, nem kell az
orvosi rendelõtõl száz métereket megtenni
azért, hogy kézbe kaphassuk a szükséges
gyógyszereinket, és még sorolhatnám…
2004. júliusában indult meg az építkezés a
Harkai és Társa Kft. generál kivitelezésében.
Sajnos az elsõ két hónapban a munka akadoz-
va haladt, majd a fõvállalkozó szeptemberben
új alvállalkozót bízott meg, a V. V. Union Bt.-
t. Innentõl kezdve zökkenõmentesen folyt a
kivitelezés. A Harkai és Társa Kft. által koráb-
ban elkészített parkosítási terv alapján az Ön-
kormányzat és a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány megbízta az Utéppark Bt.-t, az
Egészségházhoz kapcsolódó parkolók kiala-
kítása mellett, az I-II. világháborús emlékmû
környezetrendezésével is. A kivitelezõk hoz-
záértésének, szakszerû munkájának és nem
utolsósorban az idõjárás kegyességének kö-
szönhetõen az Egészségház és környezete ha-
táridõre, 2004. december 31-re elkészült. 
Az Önkormányzat a Pusztazámor Községért
Közalapítvánnyal együtt hozta létre az
Egészségházat és környezetét, legfõképpen a
Thomson Rt., a Woodbridge Rt., a Dunedin
Rt. és a Megargy Rt. anyagi támogatásának
köszönhetõen. Állami segítséget sajnos nem
kaptunk az építéshez, saját erõbõl kellett a fa-
lunak megteremtenie annak a tárgyi feltétele-
it, hogy a pusztazámoriak egy ilyen korszerû,
minden igényt kielégítõ épületet birtokolhas-
sanak, amely a jövõ nemzedékének is épült. 
2005. február 4-én délután 3 órakor ünnepé-
lyes keretek közt, meghívott vendégek és ér-
deklõdõ lakosok részvételével az Önkor-

mányzat és a Pusztazámor Községért Közala-
pítvány átadta az Egészségházat Pusztazámor
lakosainak. A Himnusz után Pocsai Lilla elõ-
adásában egy nagyon aranyos kis versikét
hallhattunk, majd elsõként Dr. Kosztyi Em-
ma jegyzõasszony köszöntötte a megjelente-
ket. Ezt követõen Dr. Rácz Jenõ egészség-
ügyi miniszter mondta el rövid beszédét.
Keller László országgyûlési képviselõ is elis-
merését fejezte ki, majd Pátrovics Benedek
polgármester beszédében megköszönte a ki-
vitelezõk szakszerû munkáját, köszönetet
mondott a Közalapítványnak, Várudvari Vio-
la belsõépítész asszonynak és mindazoknak,
akik jelentõs anyagi támogatásukkal lehetõvé
tették, hogy Pusztazámornak Egészségháza
legyen. A Szózat, majd a nemzetiszínû szalag
ünnepélyes átvágása után megnyíltak az aj-
tók mindenki elõtt, az érdeklõdõk belülrõl is
megtekinthették ezt a nagyon szép épületet.
A helyiségeket, rendelõket, öltözõket, orvosi
szobákat, várókat és a gyógyszertárat végig-
járva csak ámultunk és bámultunk, talán sen-
ki sem számított arra, hogy ennyire ízléses és
egyáltalán nem „sztk”-s, vagy „kórházias”
kép fogad bennünket. 
Egy ilyen intézmény nem csak a betegek elõtt
áll nyitva, nem a betegek gyógyítása az
egyetlen célja, ez nem kórház. A megelõzés,
az információszolgáltatás ugyanúgy az
Egészségház programjai közé tartozik. 
Látva ezt a minden igényt kielégítõ Egész-
ségházat, remélem, hogy minden pusztazá-
mori óvni és védeni fogja ezt a közel 75 mil-
lió forintos anyagi értéket, hogy gyermeke-
ink, unokáink és minden nemzedék büszkén
„használhassa”, és akik még nem látták be-
lülrõl, azoknak ajánlom, hogy látogassák
meg!

(péká)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

A 2004. november 22-i ülé-
sén
– a képviselõ-testület elfogad-
ta a Pusztazámori Napközi-
otthonos Óvoda házirendjét,
valamint rendeletet alkotott a
gyermek- és felnõtt étkezte-
tésrõl.

(1) Gyermekétkeztetés intéz-
ményi térítési díjai:
a.) Óvoda:
tízórai 60,-Ft
ebéd 149,-Ft
uzsonna 44,-Ft
Összesen: 253,-Ft
b.) Iskola:
tízórai 64,-Ft
ebéd 167,-Ft
uzsonna 46,-Ft
Összesen: 277,-Ft

(2) Felnõtt étkeztetés szemé-
lyi térítési díjai:
a.) Iskolában, óvodában , ön-
kormányzatnál dolgozók térí-
tési díjai:
tízórai 64,-Ft
ebéd 230,-Ft
uzsonna 46,-Ft
Összesen: 340,-Ft 
b.) szociális étkeztetés:
242,-Ft

(3) A megállapított díjak tar-
talmazzák az általános forgal-
mi adót.
A rendelet 2005. január 1-jén
lépett hatályba.

Ugyancsak 2004. november
22-én
– a képviselõ-testület úgy
döntött, a Zsák utcában a
Tolvaj utcáig megtervezteti a
gáz- és csatornahálózatot, s
ehhez a szükséges fedezetet

biztosítja a 2005. évi költ-
ségvetésben. 

2004. december 10-i ülésén
– a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a Petõfi S. u.
32. szám alatti ingatlan közös
udvarának murvázásához a
fedezetet a 2004. évi költség-
vetésben biztosítja.

A képviselõ-testület 2004.
december 20-i ülésén
– elfogadta Pusztazámor Köz-
ség Közbeszerzési Szabályza-
tát. 
– A Testület bejelentette igé-
nyét a Közlekedési- és Víz-
ügyi Minisztérium felé a la-
kosság szennyvíztisztítási és
vízszolgáltatási költségeinek
támogatása iránt. A költségtá-
mogatás iránti igény benyújtá-
sával Biatorbágy Nagyközség
Önkormányzatát bízta meg. 
– Szintén 2004. december
20-án a képviselõ-testület ér-
tékelte az utcanév táblák ki-
vitelezésére beérkezett ár-
ajánlatokat és úgy döntött,
hogy a két beérkezett áraján-
lat közül a VALCOL cég fém
táblacsaládját választja ki,
amely tartalmazza a telepü-
lés címerét. 
– A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a Zámori Imre
és Névtelen utca szilárd útbur-
kolattal való ellátásának és
csapadékvíz elvezetésének ki-
viteli terveit az Aquaterv-
Komplex Kft.-vel készítetti el. 

A képviselõ-testület 2005.
február 21-i ülésén
– elfogadta az önkormányzat
2005. évi költségvetését,

amelyben az alábbi kiemelt
fejlesztési célok szerepel-
nek:
– Kereszt, Öveges József és
Naphegy utcákban útépítés és
felszíni vízelvezetés
– járdaépítés
– utcanév és üdvözlõ táblák
gyártása és telepítése 
– közösségi ház kialakításá-
ra ötletpályázat
– hivatali udvar burkolása
– óvodában udvari játékok
felújítása, vásárlása
– általános iskolában számí-
tógépek korszerûsítése
– A Budaörsi Többcélú Kis-
térségi Társulás megállapodá-
sának I.-II. számú módosítá-
sát elfogadta, mûködési költ-
ségeire lakosságarányosan
(1033 fõx300 forinttal) 310.
000 forintot különített el a
képviselõ-testület.
– A Tûzoltóság lakosságará-
nyos támogatásáról is döntött
a képviselõ-testület, amelyet
a költségek ismeretében az
általános tartalék terhére
nyújt.
– A Fõvárosi Csatornázási
Mûvek és a Veolia Water
Hungary Rt. ajánlatát, amely
az ÉTV Kft. 25+1 % szavazat
tulajdonrész megvásárlására
vonatkozott, a képviselõ-tes-
tület elutasította. Indok: 25
évre kérte a befektetõ az üze-
meltetési, irányítási és el-
sõbbségi osztalékra vonatko-
zó jogot, ezért a vízdíj 2004-
es fogyasztói árát valamint a
további években inflációkö-
vetõ áremelésre vállalt garan-
ciát.

(péká)
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ZH: A magyar egészségügy-
ben hol helyezkedik el egy
ilyen kis egészségház?

RJ: Azt hiszem az élen, és
mégpedig a jó példával elöljá-
rók élén, de azt azért látni
kell, hogy sajnálatos módon
ez még nem egy általános
szintû egy ilyen háziorvosi
rendelõ jelen pillanatban a
magyar egészségügyi ellátás-
ban. Nagyon sokat fejlõdött a
magyar egészségügy az el-
múlt 15 évben, akár a kórhá-
zak területén, akár a járóbeteg
szakellátások területén, és na-
gyon nagy elõrelépést jelen-
tett, például amikor a házior-
vosi rendszer kialakult Ma-
gyarországon. Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy egyszer-
re minden területen nem tud-
juk azokat a változtatásokat
végrehajtani, ami indokolt és
szükséges is lenne. Jelen pil-
lanatban a prioritást a fejlesz-
tések területén a sürgõsségi
ellátás fejlesztése jelenti, ki
kell cserélni a mentõgépkocsi
park döntõ többségét, új men-
tõállomásokat létrehozni és a
meglévõket felújítani, és ter-
mészetesen nagyon fontos do-
log a háziorvosi rendszerben
is a megfelelõ feltételek biz-
tosítása. Ilyen rendelõket sze-
retnénk az országban lehetõ-
leg minden településen létre-
hozni, ahol a háziorvosi ellá-
tás, a felnõtt háziorvosi ellá-
tás, a gyerekellátásnak is
megvan a megfelelõ helye,

külön van a védõnõi szolgá-
lat, amely alapvetõen a meg-
elõzésben, a gondozásban lát
el döntõ szerepet és természe-
tesen nagyon jó dolog, hogy
itt van mellette a gyógyszertár
is, hogy amikor szükség van a
patikaszerre, akkor az orvosi
felírását követõen rögtön meg
lehessen kapni. Reméljük,
hogy minél gyorsabban létre

tudjuk ezt hozni, de erre szük-
ség van ahhoz, hogy a telepü-
lési önkormányzatok, mint itt
például ezen a kis településen
is, kivegyék ebbõl a megfele-
lõ részüket. Nyilvánvaló do-
log, hogy a lehetõségek kü-
lönbözõek, de a cél az azt hi-
szem, amit el szeretnénk érni. 

ZH: Van-e már rá példa, hogy
egy hasonlóan kis településen
jól mûködik egy ilyen intéz-
mény?

RJ: Ilyen szintû rendelõt még
nem láttam, tehát azért mon-

dom, hogy ez példa szem-
pontjából is rendkívüli és
XXI. sz-i biztosan. 

ZH: A folyamatos üzemelte-
tésben tud-e segíteni a minisz-
térium, ugyanis ez nem fér be-
le a község költségvetésébe.

RJ: Jelen pillanatban az a cé-
lunk, hogy minél szélesebb
körben házhoz vigyük az
egészségügyi ellátást, ebben
az ilyen rendelõknek biztosan
célja van. Az, hogy azokon a
kis településeken, ahol jelen
pillanatban nincsen állandó
háziorvos, és hogy lehetõség
legyen a háziorvosok letele-
pítésére, azt különbözõ pá-
lyázatokkal kívánjuk elõsegí-
teni. A költségvetésben most
egy 100 millió forintos alapot
hoztunk arra létre, hogy a
praxisjognak a kiváltására,
adott esetben, módja legyen
azoknak a fiatal kezdõ házi-
orvosoknak, akik adott eset-
ben anyagi körülményeik mi-
att nem tudják a pályájukat
elkezdeni egy ilyen települé-
sen. 

ZH: Van-e a minisztériumnak
olyan részlege, amelyik fog-
lalkozik ilyen egészségházak-
kal?

RJ: Az Egészségügyi Minisz-
tériumon belül az Egészség-
politikai Fõosztály foglalko-
zik ilyen jellegû kérdésekkel,
õk kezelik azokat a pályázato-
kat, illetve azokat a szakmai
lehetõségeket, amelyek létre-
hozásában adott esetben segí-
teni tudnak.

Riport dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszterrel

2005. február 4-én, az Egészségház átadási ünnepségén je-
len volt dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszterünk, az aláb-
biakban a vele készült riportot olvashatják.
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A Zámori Kör közhasznú egyesület 2005-ben
is szeretné folytatni az Alapító okiratában meg-
határozott célok megvalósítását. Ennek szelle-
mében arra törekszik, hogy olyan programokat
szervezzen, amelyek elsõsorban a családok és
különösen a gyermekek számára jelent él-
ményt, szórakozást, hasznos idõtöltést.
A község hagyományos rendezvényein (mint
a nemzeti ünnepek, falunap stb.) továbbra is
részt veszünk és igyekszünk újdonságokkal,
színes programokkal gazdagítani azokat.
Ezen kívül felbuzdulva a 2004. áprilisában a
három szomszédos falu civil szervezetei által
meghirdetett és megvalósított kerékpártúra
sikerén, az idén is szeretnénk azt megszer-
vezni. Ezúttal a vándorserleget elnyert
Pusztazámor hívná ki nemes versengésre
Sóskút és Tárnok kerékpározni szeretõ fiatal-
jait és tapasztaltabb biciklistáit. Ez azt jelen-
tené, hogy a végállomás Zámor lenne termé-
szetesen illõ vendéglátással és mûsorral ked-
veskedve a résztvevõknek. 
Sajnos jelenleg pályázati lehetõségrõl nincs
tudomásunk, ezért Pátrovics Benedek polgár-
mester úr Sóskúton tett ígéretére alapozva a

községi Önkormányzathoz, illetve a Puszta-
zámor Községért Közalapítványhoz fordu-
lunk, hogy támogassák kezdeményezésünket.
Az elõzetes egyeztetések után úgy látjuk,
hogy 2005. június 4-e szombat alkalmas idõ-
pont lehet. Felkérésünkre Keller László or-
szággyûlési képviselõ a „HÁROM FALU
KÉT KERÉKEN” sportrendezvény fõvédnö-
ki tisztét az idén is elfogadta.
A kerékpártúra elõkészítése és megszervezé-
se nagyon gondos és körültekintõ munkát
igényel különösen azért, mert Pusztazámor
lenne a házigazda. A rendezvény sikere érde-
kében kérjük a község vezetõit, a helyi civil
szervezeteket, az oktatási intézményeket és
személy szerint mindenkit, hogy segítsenek
mind a túra, mind pedig a színes, szórakozta-
tó program, bemutatkozó mûsor összeállítá-
sában és lebonyolításában. (Jó lenne a szép
serleget Zámoron tartani!)
Külön felhívjuk a figyelmet még a Kulturális
Örökség Napjai elnevezésû országjáró prog-
ramra. 2005. szeptember 17-18-án újra lehe-
tõség nyílik községünk nevezetességeinek
megismerésére. Tavaly – mint arról a Zámori

RÖVID HÍREK A ZÁMORI KÖR IDEI TERVEIRÕL

ZH: Az orvosok gyakran vál-
lalnak külföldön munkát. Jut-
hat-e hivatalosan orvos ilyen
kis egészségügyi intézmény-
be?

RJ: Túldimenzionálják annak
a lehetõségét egyébként,
hogy az orvosok külföldre
mennek. Jelen pillanatban
500-at haladja meg azoknak a
száma, akik arra regisztráltak,
hogy potenciálisan külföldön
munkát vállaljanak. Ezeknek
nagy része se hagyta el az or-
szágot egyébként tartósan,
hanem idõszakosan munkát
vagy ügyeletet vállalnak. Tu-
domásul kell venni, hogy az

orvosainknak a jelentõs része
is maximum angol vagy né-
met nyelvtudással rendelke-
zik és az Európai Unió többi
országában, ahol nem angol
vagy német nyelvterületen
van, nyilvánvaló dolog, hogy
a helyi nyelvet kell ismerni és
az meglehetõsen korlátozott
lehetõség. Ez nem azt jelenti
természetesen, hogy nekünk
nem kell mindent megten-
nünk annak érdekében, hogy
az egészségügyi dolgozók itt-
hon is jól érezzék magukat,
mert ellenkezõ esetben, ha
nem válik vonzóvá a pálya,
nem történik meg a megfelelõ
generációknak az utánpótlá-

sa, akik adott esetben kiöreg-
szenek. Ennek érdekében tet-
tük meg azokat az intézkedé-
seket, amelyek a béremelésre
vagy az ellátás feltételeinek a
javítására szolgálnak. El-
mondhatjuk azt egyébként,
hogy megtört az a tendencia,
hogy az orvosi egyetemek fe-
lé irányultság fokozatosan
csökken. Az idei tanévben
már többen jelentkeztek, mint
az elõzõ idõszakban, nyilván-
való dolog, hogy ebben szere-
pet játszott a béremelés is és
az a lehetõség, amit az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozá-
sunk jelentett. 

(péká)
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A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 2. § (1) bekezdése sze-
rint „a helyi önkormányzat
érvényre juttatja a népfelség
elvét, helyi közügyekben de-
mokratikus módon, széles
körû nyilvánosságot teremt-
ve kifejezi és megvalósítja a
helyi közakaratot. Ezen alap-
elv érvényesítéséhez nem
elégséges a négyévenkénti
demokratikus választás. A
helyi közügyekben a helyi
közakarat megvalósítását a
részvételi demokrácia bizto-
sítékai szolgálják. Ezek kö-
zül kiemelhetõ, hogy
· a képviselõ-testület ülése
nyilvános,
· meghatározott idõnként köte-
lezõ közmeghallgatást tartani.”
A Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat Szervezeti és
mûködési szabályzatában
gondoskodik e törvényi köte-
lezettség betartásáról a követ-
kezõképpen: „A képviselõ-
testület évente legalább egy-
szer, elõre meghirdetett köz-
meghallgatást tart, amelyen
az állampolgárok és a hely-
ben érdekelt szervezetek kép-
viselõi közérdekû kérdést és
javaslatot tehetnek.”

Az elmúlt évi közmeghallga-
tásra 2004. december 10-én
került sor. Sajnos nagyon ke-
vesen éltek ezzel az évi
egyetlen alkalommal, amikor
bárki elmondhatja szabadon
véleményét és kérdéseket is
tehet fel. Mindössze 10-12 la-
kos jött el. Ezért egyrészt
amiatt, mert kevesen hallot-
ták, másrészt azért, hogy a
közérdekû kérdések felvetése
a falu lakossága számára is
nyilvánossá váljék, engedjék
meg, hogy hozzászólásomat a
Zámori Hírek hasábjain rövi-
den ismertessem.
A felszólalásomban két javas-
latot terjesztettem elõ:
1. Miután a községházáról át-
költözik az orvosi rendelõ az
újonnan felépült egészség-
házba, ott felszabadul két he-
lyiség, melyek alkalmasak le-
hetnének a helyi rendõrõrs el-
helyezésére. Azt hiszem, nem
kell túlzottan hangsúlyozni a
falu közrendjének fontossá-
gát. Az utóbbi idõben gyakori
lopások, betörések, rongálá-
sok éppen eléggé indokolják
az állandó rendõri jelenlét
szükségességét. (Az iskolá-
ban megüresedett szolgálati
lakás is rendelkezésre áll,

szükség esetén rendõrlakás
céljára.)
2. Amennyiben a Pusztazá-
mor Községért Közalapít-
vány számlájára 2005-ben is
elegendõ pénzforrás folyik
be, a falu kulturális rendez-
vényeinek támogatásán kívül
a következõ nagyobb beruhá-
zás a közösségi ház felépítése
lehetne akár a régi kocsma-
épület átalakításával, akár
annak lebontása útján. Mind
a fiatalok, mind a civil szer-
vezetek természetes igénye,
hogy rendelkezhessenek
olyan épülettel, ahol kulturál-
tan szórakozhatnak, helytör-
téneti és képzõmûvészeti ki-
állításokat, kézmûves bemu-
tatókat, bálokat és színi elõ-
adásokat rendezhetnek. A fa-
luház megfelelõ lehetõséget
nyújtana a szabadidõ hasznos
és értelmes eltöltésére,
egészségmegõrzõ progra-
mok, tájékoztató és ismeret-
terjesztõ elõadások megtartá-
sára, stb.
Mindkét felvetett javaslatra
kértem (és várom) a képvi-
selõ-testület érdemi vála-
szát. 

Dr. Fekete Zsuzsanna

A közmeghallgatásról…

Hírek hasábjain hírt adtunk – nagyon sokan
érkeztek innen-onnan, a környékbeli falvak-
ból kerékpárral, vagy Budapestrõl a menet-
rend szerint közlekedõ autóbuszjárattal, illet-
ve autóval. Az idelátogató vendégeket és ter-
mészetesen a helybelieket is minden érdekel-
te, ami településünkkel kapcsolatos: a törté-
nelmi múlt megismerésétõl kezdve a kiváló
mestereink alkotásain keresztül a szokatlan

látnivalókig, mint a bioház és a Lázár-tanya
különleges állatai. 
Az önzetlen vendégszeretet nagyszerû példá-
ját mutatták házigazdáink. Köszönet és elis-
merés mindannyiuknak abban a reményben,
hogy az idén is elvihetik Pusztazámor jó hír-
nevét az idelátogató honfitársaink.

Zámori Kör
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Beszélgetés Mile Gábor úrral,

a Regionális Hulladékkezelõ Központ fõmérnökével

Mile úr elmondta, hogy a Hul-
ladékkezelõ Központban most
érkezett el annak az idõszak-
nak a kezdete, amikor elkezd-
hetik a hulladék által kibocsá-
tott gázok feldolgozását. A hul-
ladékban lévõ fehérjék (élel-

miszerhulladékok) nitrogén-
tartalmú bomlástermékei, a
rothadó szerves anyagok  in-
tenzív depóniagáz képzõdést
eredményeznek.  Ez a feltöltés
ütemétõl függõen ½-1 évig
tart. A lebomlás második fázi-
sában anaerob (levegõtõl el-
zárt) körülmények között alko-
holok, majd ecetsav ill. egyéb
szerves savak képzõdnek. Ek-
kor fõleg CO2 és némi H2 tá-
vozik a hulladékból. Ez a sza-
kasz a lerakás ütemétõl függõ-
en 1-3 évig tart. A harmadik,
ún. metántermelõ fázisban
szintén anaerob körülmények

között az ecetsavból a CO2 ill.
a H2 bomlástermékekbõl a
metánképzõ baktériumok me-
tánt termelnek (ez szagtalan és
azonos a háztartásokban hasz-
nált földgázzal). Ez a folyamat
fokozatosan erõsödik és végül
a biogáz metántartalma elérhe-
ti a 60%-ot. A fennmaradó rész
döntõen CO2 ill. egyéb cse-
kély mennyiségû, és részben
bûzös kísérõgázok, H2S, NH3,
stb., amelyek diffúzióval a fel-
színre jutnak. (Ennek követ-
keztében idõnként lokálisan, a
lerakón és annak max. 50-100
méteres körzetében, teljes
szélcsendben érezni lehet eze-
ket a szagokat, de Mile úr ki-
zártnak tartja, hogy a Hulla-
dékkezelõ Központtól 2,5-3
km-re Pusztazámoron bárki is
érezné ezt a szaghatást.) 

Régóta nem olvashattunk a Zámori Hírekben a Hulladék-
kezelõ Központról, ezt a hiányosságot szeretnénk egy kicsit
pótolni. Felkerestük Mile Gábor urat, aki készségesen vá-
laszolt a Központ jelenlegi állapotára és a közeli tervekre
vonatkozó kérdéseinkre. 

FARSANGI BÁL PUSZTAZÁMORON

2005. február 12-én került megrendezésre az
idei farsangi mulatság. Sajnos már a nagyböjt
idõszakára áthúzódott a rendezvény, mert 10-
én volt az utolsó foglalkozás a tánciskolások-
nak. Az elõzõektõl eltérõen más jellege volt,
mint a hagyományos báloknak, mert a közsé-
günk fiataljai részére szervezett tánciskola
bemutatója épp erre az idõpontra esett. A tan-
folyam huszonnyolc jelentkezõje sikeresen
elsajátította a társas tánc alapjait. Az estén az
angol keringõt és az amerikai countryt mutat-
ták be az érdeklõdõknek. Nagy megelégedés-
sel nyugtázom, hogy egy sikeres szervezésen
vagyunk túl. A tanuló ifjúság részére a
Pusztazámor Községért Közalapítvány fe-
dezte a tanfolyamdíj felét, amit itt az újság
hasábjain keresztül tisztelettel megköszö-

nünk Dr. Fekete Zsuzsanna asszonynak és a
kuratóriumnak. A fellépõ, gyönyörû ruhákat,
amiben a keringõt mutatták be, az Önkor-
mányzat segítségével béreltük, amiért szintén
köszönettel tartozunk. Az érdi Bonton Sport -
tánc egyesület is ellátogatott a rendezvényre.
Táncosaik bemutatója nagyon színvonalas
volt, a közönség nagy megelégedéssel fogad-
ta. Azután az éjféli tombolajáték hozott izgal-
makat a hajnalig tartó farsangi bálozásban, a
fõdíjat, egy nagyon gazdag ajándékkosarat
Csenger- Zalán Zsolt úr, a Fidesz Pest me-
gyei választókerületének elnöke ajándékozta
a résztvevõknek, amit nagyon szépen megkö-
szönünk.

Kiss Ágnes
mûvelõdásszerveuzõ
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Elment. Örökre. Fájó szívvel és megrökö-
nyödve vettük tudomásul, hogy 2004. de-
cember 22-én Katika végleg elment. Január
4-én, a hideg téli szélben állva, családjával,
barátokkal és ismerõsökkel kö-
rülvéve búcsút vettünk tõle. Az
önkormányzat saját halottjának
tekintette Õt. 1991. január 16-án
a Polgármesteri Hivatalban kezd-
te pályafutását. Igazgatási elõ-
adóként kezdett el dolgozni, majd
1991. májusától mint anyakönyv-
vezetõ is tevékenykedett. Hetek-
kel korábban készült egy-egy há-
zasságkötésre, személyre szabot-
tan írta meg beszédét, szívvel-lé-
lekkel végezte munkáját annak érdekében,
hogy a házasulandó felek számára felejthe-
tetlenné tegye a nagy napot. Munkáját kül-

földön is elismerték, ezáltal nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy Pusztazámort széle-
sebb körben is megismerjék az emberek.
Munkakörén kívül az élet minden területén

igyekezett másoknak segítséget
nyújtani. Úgy mûködött, mint a
falu egyik segítõje, aki a nyugdíj-
ügyektõl kezdve, a kárpótlási
ügyeken át, lakcímkutatásokban,
lezáratlan hagyatéki ügyek ren-
dezésében is segített. Életvidám-
sága, jókedve mindenkire átra-
gadt.  Szerényen, segítõkészen
dolgozott egészen 2003. novem-
beréig, amikortól betegsége miatt
már nem tudta ellátni munkáját.

Nagy ûrt hagyott maga után, soha nem fog-
juk elfelejteni Õt.
Nyugodj békében!

IN MEMORIAM JURÁK BÉLÁNÉ KATIKA
(1953-2004)

Összegezve: a metánnak az a
tulajdonsága, hogy 4 és 19 %
között a levegõvel robbanó
elegyet képez, tehát van egy
olyan tartomány, amikor még
nem lehet vele mit kezdeni,
meg kell várni, amíg eléri a
metántartalom a 25-30%-ot.
Ekkor már el lehet fáklyán
vagy kazánban égetni, fûteni,
hõenergiát termelni belõle, és
ha ez a folyamat még tovább
tart és eléri a 4-5 évet, a me-
tántartalom 40% fölé emelke-
dik, ami már alkalmassá teszi
gázmotorok meghajtására.
Amint beindul a biogáz elszí-
vás, a gázmotorokkal meghaj-
tott generátorokkal elegendõ
energia termelhetõ ahhoz,
hogy teljesen fedezze az egész
telep hõenergia-ellátását, fûté-
sét, villamosenergia-ellátását.
A telep ellátásához szükséges

villamos energia csak töredé-
ke annak a „zöld áramnak”,
amelyet majd elõállítanak, a
többi rész az áramszolgáltatók
felé értékesítésre kerül.
Most érkezett el az idõ, amikor
már lehet a gázhasznosítással
foglalkozni. Minden hulladék-
lerakó életében tervszerûen
van egy átmeneti állapot, ami-
kor az elsõ 4-5 évben úgy-
mond „nem tudnak mit kezde-
ni” a még alacsony metánkon-
centrációjú gázokkal.  Mára, a
négy éve lerakott hulladék me-
tán-koncentrációja elérte azt
az értéket, amikor már hasz-
nálni lehet.  Korábban, még az
egész rendszer tervezésénél és
építésénél készültek a gáz-
hasznosításra, mégpedig úgy,
hogy beépítettek a lerakó fe-
nékre 109 darab gázkutat,
amelyeket párosával vezetnek

ki egy-egy csövön. Gyakorla-
tilag az egész hulladéktest át
van szõve egy kúthálózattal,
ami felülrõl lefelé szívja a gázt
és távolítja el azt. Az építésnél
kihagyták a helyet a gáztelep-
nek, ahol majd konténerbe
szerelt gépek (gázszivattyúk,
gázmotorok, transzformátor,
szinkronizáló berendezés)
végzik el, természetesen ko-
moly, szakszerû felügyelet
mellett a gázok elszívását,
hasznosítását, ártalmatlanítá-
sát. Mile úrtól megtudtuk,
hogy ennek a gázelszívó rend-
szernek az elõkészítését ez év-
ben megkezdik és a  kiépítését
és mûködésének kezdetét a
2006-os évre tervezik.

További jó munkát
kívánunk!

(péká)
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MAGYARÁZOM A BIZONYÍTVÁNYOM

Iskolánkra vonatkozó szerkesztõi meg-
jegyzés jelent meg a JOBBÍTANI címû
lap márciusi számában, amelyre fontos-
nak tartom a reagálást, melyet elküldtem
a fent nevezett szerkesztõségnek is. Félõ,
hogy mire a lap új száma megjelenik, ak-
tualitását vesztettnek tûnik a téma. Ezért
kérem a ZÁMORI HÍREK szerkesztõsé-
gét, szíveskedjenek helyt adni soraimnak. 

A ZÁMORI TÜKÖR legutóbbi karácso-
nyi mûsorunkat illette kritikával: meglá-
tása szerint az angol nyelvû mûsorrész ki-
szorította a Mennybõl az angyalt és más,
népi karácsonyi éneket.

1. A megjegyzést tevõ szerkesztõ – a kö-
zönség többi tagjához hasonlóan – csak a
kész produkcióval találkozott, a mûsorké-
szítés mûhelytitkaival nem. Így nem tud-
hatja, hogy a karácsonyi program összeál-
lításánál minden alkalommal meghatároz-
zuk, mely gondolatát szeretnénk hangsú-
lyozni az ünnepnek. Egyik évben az ün-
nepkörhöz tartozó népszokások, máskor a
vallásos hagyományok, megint máskor a
család, a szeretet kerül a mûsor fókuszá-
ba. Ez a mostani ünnepség a gyermeki ér-
zelemvilág felfogásában közelítette meg a
karácsonyt, ami talán egy alsó tagozatos
iskolában nem baj.
2. Számomra a karácsony üzenetét éppen
a két angol nyelvû dalocska elhangzása

tette érzékletessé. Ahhoz ugyanis, hogy
felcsendülhessen, ritkán tapasztalható jó
szándékra, önzetlen segítõkészségére, ál-
dozathozatalra volt szükség. Régi elvárá-
sát tudtuk teljesíteni a zámori szülõknek
azzal, hogy szeptembertõl angolul tanul-
hatnak kisdiákjaink. Ez ügyben köszönet
illeti a sóskúti iskola igazgatónõjét, az õ
készséges együttmûködésével lett angol-
tanárunk. Intézményünkben az alsós
nyelvórák száma összességében töredékét
teszi ki a pedagógusok kötelezõ óraszá-
mának, ezért nem tudunk fõállású tanárt
foglalkoztatni.   Nehéz szakos óraadót ta-
lálni, aki más településen lévõ munkahe-
lyérõl vállalja az átjárást. Réder Ferenc
tanár úrnak pedig nem csak a kényelmet-
lenségek vállalásáért tartozunk hálával.
Kiváló oktatómunkáján felül sokat tett
azért, hogy tanulóink már karácsonykor
ízelítõt adhassanak frissen szerzett tudá-
sukból. Sajnálatos, ha ezt bárki úgy értel-
mezte, hogy az angolszász kultúra priori-
tást élvezett nemzeti hagyományainkkal
szemben. - Az ünnepi menüsort gazda-
gabbnak érezzük attól, hogy a tradí-
cionális halászlén, töltött káposztán kívül
pulykát is ehetünk. 

Nem egyházi fenntartású, alsó tagozatos
iskolaként talán bocsánatos bûn, ha a fen-
ti indokok miatt ezen a karácsonyon nem
csendült fel a Mennybõl az angyal. 
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A múlt lezárása után tekintsünk a közeljö-
võbe! 

ELSÕOSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA

2005. április 4., hétfõn 8 – 16 óráig
április 5., kedd   8 – 12 óráig

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokra
lesz szükség:
– a gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta, lakcím kártyája
– az iskolaérettséget tanúsító szakvéle-
mény

Elõtte az óvodával egyeztetett idõpontban
tájékoztató szülõi értekezletet tartunk az
iskolánkban folyó oktató-nevelõmunká-
ról, melyrõl néhány gondolatban ezen a
fórumon is tájékoztatnék.

Iskolánk korszerûen felszerelt, modern
épületben mûködik. Tárgyi feltételeinket
sok, nagyobb településen mûködõ intéz-
mény megirigyelhetné. Az eszközállo-
mány fejlesztési lehetõségeink függvé-
nyében folyamatosan tovább gyarapodik.
Sajátosságainkhoz tartozik, hogy csak al-
só tagozatunk van, tanulói létszámunk
nem haladja meg a 60 fõt. Ez utóbbi két
momentum településpolitikai és fenntar-
tói szempontból talán kedvezõtlen. Ám
pedagógiai szempontból elõnyös, mert
családias légkörben, személyes törõdést
tudunk biztosítani tanítványainknak 10 -
15 fõs osztályközösségeinkben. Un.
nagyfelmenõ rendszerben dolgozunk. Ez
azt jelenti, hogy négy évig egy tanító né-
ni vezeti az osztályt. A készségtárgyak né-
melyikét, a számítástechnikát és nyelv-
órákat – a szakszerûség biztosítása érde-
kében – más pedagógus is oktathatja. 
Az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládjából
tanítunk, mely módszertanilag kidolgo-
zott. Nem siettetõ, elmélyült, alapos kész-
ségfejlesztést tesz lehetõvé. A hagyomá-
nyos értékeket közvetíti, amelyben jelen-
tõs hangsúlyt kap az erkölcsi nevelés és a
nemzeti tradíciók ápolása. 

Pedagógiai programunk két kulcsszava: a
tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Az
elõbbi érdekében szeretnénk minél több
tevékenységben lehetõséget nyújtani a
szunnyadó képességek kifejlesztésére. E
tanévtõl angol nyelvet oktatunk a 3 - 4.
osztályosoknak. Számítástechnikai gép-
termünkben átlagban 1,5 – 2 gyermekre
jut egy számítógép osztálylétszámtól füg-
gõen. Tanulóink tanulhatnak zenélni,
agyagozni és néptáncot a tanrenden kívül. 
Másik, hasonlóan kiemelt feladatunk a ta-
nulási nehézségekkel küzdõ gyermekek
megsegítése. Logopédus és pszichológus
tevékenykedik az intézményben. Egyik
kolléganõnk pedig fejlesztõpedagógusi
másoddiplomáért tanul, hogy egy év múl-
va már a rászoruló gyermekek körében
kamatoztathassa új ismereteit. 
Tanórán kívüli tevékenységeink szervezé-
sében fontosnak tartjuk, a gyermeki látó-
kör szélesítését, a kistelepülési létbõl adó-
dó kulturális hátrányok csökkentését, a
kultúra különféle elemeinek megismerte-
tését, a hagyományok megõrzését. 

Bizonyára akadnak iskolák, ahol a miénk-
nél is szélesebb palettából válogathatnak
a szülõk. Ennél nagyobb specializálódás-
ra nem törekedhetünk: egyrészt az igen
alacsony (ötfõs) tantestület miatt. Más-
részrõl pedig olyan ismeretanyagot kell
nyújtanunk tanulóinknak, amellyel bár-
melyik szomszédos település iskolájában
megállják a helyüket. Jár volt tanítvá-
nyunk 8 osztályos gimnáziumba, emelt
szintû matematika-, német-, ill. testneve-
lés tagozatra is. 

Szívesen látjuk intézményünkben azokat
a kisdiákokat, akik családjában a gyer-
mek személyiségének fejlesztését, biztos
alapok kiépítését várják el az alsó tago-
zattól, s az általunk közvetített polgári ér-
tékrendet tartják fontosnak. 

Mészáros Ildikó
igazgató

Pusztazámori Általános Iskola
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EGY RÉGI PUSZTAZÁMORI EMLÉK
(Pusztazámori örökségünk)

A pusztazámori temetõben van egy nem-
rég felújított XIX. századi sír, amelyrõl né-
hány szót szeretnék szólni.

2004 nyarán feleségem szülei, Takácsi-Nagy
András és felesége, Hofhauser Mária, vala-
mint rokonaik, kö-
zös elhatározással
és együttes anyagi
összefogással reno-
váltatták közös õsük
síremlékét, amely a
pusztazámori teme-
tõben van. A sírem-
lék Takátsi-Nagy
László és felesége,
Mentler Anna ham-
vait õrzi.
Röviden elmondanám, hogyan kerültem ez-
zel a síremlékkel közelebbi kapcsolatba.
Talán a pusztazámoriak emlékeznek rám, Kis
Gyula vagyok, Ungváron születtem 1963-
ban. Szüleimmel 1975-ben települtünk át
Magyarországra. Áttelepülésünk fõ oka az
volt, hogy születésem óta nagyothalló va-
gyok és a kárpátaljai körülmények akkor nem
tették lehetõvé a speciális iskolába való já-
rást. Itt, Magyarországon nyílt lehetõség szá-
momra, hogy tanulhassak. Édesanyám és bá-
tyám családja most itt él Pusztazámoron.

É d e s a p á m
1 9 8 8 - b a n
hunyt el.
Sok szép em-
lékem van
P u s z t a -
zámorról, töb-
bek között
egykori osz-
tálytársamra,
Bori Jánosra
e m l é k e z e m
sok szeretettel.
Családjuk na-
gyon szegény
volt, de mégis

befogadtak engem és sok szeretettel vettek
körül. Jól esett a segítõkészségük!
Budapesten, ahol tanultam és dolgoztam,
megismerkedtem egy szintén nagyothalló
kislánnyal, aki a feleségem lett. Jelenleg Bu-
dapesten lakunk és dolgozunk. Boldog család

vagyunk két fiunkkal
együtt. 
Feleségem leánykori
neve Takácsi-Nagy
Ágnes, akinek a fent
említett Takátsi-Nagy
László egyenes ági
felmenõje, mégpedig
dédapjának a dédap-
ja. Nekem még alkal-
mam volt feleségem
nagyapjával találkoz-

ni, aki fél éve hunyt el 91. életévében. Õ saj-
nos a sír helyreállítását már nem érte meg,
pedig nagyon szerette volna. Tõle sokat hal-
lottam a rokonságról, mert engem is érdekel-
nek a régi, családdal kapcsolatos dolgok. Mi-
kor Pusztazámorra költöztünk, még nem tud-
tam, hogy feleségem felmenõinek itt van a
sírja. Ilyen kicsi a világ! A pusztazámoriak-
nak kívánunk minden jót!

Kis Gyula és családja

A Takácsi-Nagy családfa:

Takátsi-Nagy László
felesége: Mentler Anna;

Takácsi-Nagy Sándor
felesége: Pétery Takács Katalin;

Takácsi-Nagy Géza
felesége: Pertl Alajzia;

Dr. Takácsi-Nagy Endre
felesége: Csíky Anna;

Dr. Takácsi-Nagy András
felesége: Gazda Hermina;

Takácsi-Nagy András
felesége: Hofhauser Mária;

Takácsi-Nagy Ágnes
férje: Kis Gyula



13ZÁMORI HÍREK

2002. I. félévében a Center Invest Kft. 
osztrák tulajdonosai megkeresték az érdi ön-
kormányzatot ingatlanvételi szándékkal, egy
bevásárlóközpont felépítéséhez. A megvaló-
sításhoz szükség volt a Volánbusz Rt. birto-
kában lévõ területekre is, ezért megfogalma-
zódott, hogy egy közös beruházásban a 
Volánbusz pályaudvar kerüljön a vasútállo-
más mellé, és ennek figyelembevételével
épüljön fel az új üzletközpont. A beruházás
érdekében az önkormányzat felgyorsította 
a városközpont szabályozási tervének elké-
szítését, melyet a képviselõ-testület 2004.
márciusában el is fogadott. Ezt követõen, az
engedélyezési eljárások lefolytatása után
2004. végén megindulhatott a kivitelezés. A
fejlesztés során megvalósul az új buszpálya-
udvar, felette egy 3 szintes parkolóház 550
férõhellyel. A parkolóház egyik szintje (150
parkolóhely) P+R parkoló lesz, mely a busz-
pályaudvarhoz, valamint az elõvárosi vasút-
hoz kapcsolódóan fogja szolgálni a lakossá-
got. A bevásárlóközpont hasznos területe
meghaladja a 11.500 négyzetmétert, és a 
Volánbusz pályaudvart kiszolgáló létesítmé-
nyein túl – nagy valószínûséggel – a MÁV
utas-váróhelyiségét is magába foglalja majd
az üzletek és kereskedelmi létesítmények
mellett. A beruházáshoz kapcsolódóan a
MÁV Érd-alsó állomását és a 7. sz. fõutat sé-
tálóutca fogja összekötni. Ez részben aláépí-
tésre kerül és a tervek szerint közvetlen
összeköttetést biztosít a vasútállomás, a busz-
pályaudvar, a Stop.Shop bevásárlóközpont és

a sétáló utca felé megbõvítendõ Ritmus Áru-
ház között. A Ritmus Áruház bõvítése szintén
jelentõs lesz, várhatóan mintegy két-három-
ezer négyzetméteres. A beruházáshoz kap-
csolódnak a MÁV EU-s fejlesztései, melyek
során megszûnik a Diósdi úton a két vasúti
szintbeli keresztezõdés, átépülnek az érdi
vasútállomások – új fedett peront kapnak –,
lefektetik a második vágányt Érd és Tárnok
között. Korszerûsítik a gépjármûparkot, a
biztonságos közlekedést szolgálják a meg-
épülõ gyalogos aluljárók. Amennyiben ezek a
beruházások megvalósulnak, úgy Érd egy
XXI. századi intermodális csomóponttal fog
rendelkezni (vasútállomás, buszállomás és
P+R parkoló). Több ezer ember számára biz-
tosít majd naponta kényelmes közlekedést,
különös tekintettel az elõvárosi vasúti fej-
lesztésekre, a Volán ráhordó szerepének nö-
vekedésére, és a budapesti közlekedési szö-
vetségre, melynek megalakulása szeptember-
re várható. (Jelenleg a buszpályaudvar napi
forgalma megközelíti a 17 ezer fõt, az Érd-al-
só vasútállomást is mintegy 6 ezer fõ hasz-
nálja. Ennek az utasszámnak jelentõs növe-
kedése várható, amennyiben a tervezett mint-
egy 15-20 perces menetidõvel színvonalas
utazási körülmények között e közlekedési
csomópontból elérhetõ lesz a METRO. 
S mindezek eredményeképpen a forgalom
növekedése mellett is enyhülhet a közúton 
tapasztalható kritikus helyzet.) A beruházás
teljes befejezése 2005. augusztus hónapra
várható.

STOP.SHOP.ÉRD
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A múlt esztendõben szeptember 18-án ünne-
pelte fennállásának ötödik évfordulóját a
klub tagsága. Ebbõl az alkalomból meghív-
tuk az Ecseri Táncegyüttest, akik többek kö-
zött az „Ecseri lakodalmas”-t adták elõ. A lát-
ványos és színvonalas elõadás ingyenes volt
az érdeklõdõk számára Az elõadás után meg-
vendégeltük az együttes tagjait és közben ké-
szültünk a nap következõ eseményére, neve-
zetesen az ünnepi közgyûlésre.

Az ünnepi közgyûlés egyik színes színfoltja
volt az óvodások mûsora, Pocsai Andrea ve-
zetésével.

A közgyûlésen részt vett Keller László or-
szággyûlési képviselõ, Pátrovics Benedek
polgármester és számos meghívott vendég.
Az elhangzott beszédek után a nyugdíjas klub
elnöke emléklapokat adott át a klub alapító
tagjai számára. A közgyûlést a klub tagjai ál-
tal elõadott nyugdíjas indulóval zártuk. Ez-
után került sor a jelenlévõk megvendégelésé-

re. A zenét Márki Endre (egyszemélyes zene-
kar) szolgáltatta.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy méltóan megünne-
pelhettük fennállásunk ötödik évfordulóját.

A klub tagsága nagy számban vett részt az
egészségház átadásán, február 04-én. Örü-
lünk ennek a szép létesítménynek, de re-
ménykedhetünk abban, hogy nem kell gyak-
ran igénybe venni az orvosi szolgáltatást. Ar-
ra kérjük a község apraját-nagyját, hogy óvja
meg ezt a szép épületet az esetleges rongá-
lókkal szemben.

A klubdélutánokat továbbra is minden párat-
lan héten, pénteken 16.00 órától tartjuk. A
klub élete után érdeklõdõket szeretettel vár-
juk.

(szidor)

A NAPLEMENTE NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
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Építéshatósági ügyintézés: A képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy az építéshatósági igaz-
gatási társulásra Tárnok Nagyközséggel kö-
tött megállapodást módosítja, amely szerint a
helyszíni ügyintézés rendje az alábbiak sze-
rint alakul: minden hétfõn 8-13 óráig építés-
mérnök és ügyintézõ várja az ügyfeleket. Az
ügyek intézése a Polgármesteri Hivatalban
történik.

Víz és csatorna: A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy 2005. évben a 2004. évre meg-
állapított víz- és csatornadíjak lesznek ér-
vényben.

Az Egészségház elérhetõsége: közvetlenül a
347-171-es telefonszámon.

Új utca névtáblák! A képviselõ-testület a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság javaslatára dön-
tött az új utcatáblák típusáról és elhelyezésé-
rõl. A megállapodás szerint fémszerkezetû, 2
db üdvözlõ, 2 db térképes tájékoztató, a Kos-
suth és Petõfi utcákban szintén fémoszlopo-
kon, magasan elhelyezett utcanév táblák lesz-
nek. Az egyes utcákban a névtáblák a keríté-
sekre vagy a házfalakra kerülnek. A munkála-
tok március-április hónapban, az idõjárás
függvényében várhatók. Kérjük a lakosságot,
hogy támogassák a munkák elvégezhetõsé-
gét. Reméljük, hogy az új táblák kihelyezésé-
vel könnyebb lesz a tájékozódás településün-
kön. Mindenkit kérünk a táblák megóvására!

Gyógyszertár: A gyógyszertár minden nap 8.
00-10. 00-ig tart nyitva.

Lomtalanítás: az FKF. Rt. lomtalanítási idõ-
pontjai közül a képviselõ-testület a 2005. má-
jus 7-i (szombat) idõpontot választotta. Kér-
jük a lakosságot, hogy május 7-re a szokásos
rendben szíveskedjenek a feleslegessé vált
dolgokat az ingatlan elé kitenni. Tilos háztar-
tási hulladékot, sittet, építõipari hulladékot és
veszélyes hulladékot kitenni, ugyanis ennek
elszállítását a szolgáltató megtagadja.

ANYAKÖNYVI HÍREK

RÖVID HÍREK

Örömmel mondhatjuk,
hogy sok apróság született
Pusztazámoron a Zámori
Hírek elõzõ száma óta, név
szerint:

Ungvári Bence István (2004.
november)
Bihari Vanessza (2004. no-
vember)
Berki Gergõ (2004. decem-
ber)
Horváth Bence (2004. de-
cember)

Le Hoa Kinga (2004. decem-
ber) 
Hortobágyi Norbert (2005.
január)
Gyarmati Patrik Györk
(2005. január)
Horváth Fruzsina (2005. ja-
nuár)
Ángyán Máté (2005. január)
Kenéz Máté (2005. január)
Garai Rebeka Mirtill (2005.
január)
Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

Sajnos három haláleset is
történt az elmúlt idõszak-
ban:

Jurák Béláné sz: Ádám Kata-
lin (2004. december)
Nagy Katalin Rozália (2005.
január)
Takács Ferencné sz: Kará-
csony Hermina (2005. már-
cius)

Részvétünk a hozzátartozók-
nak!

Tisztelettel kérjük, hogy támogassa

adója 1 %-ával a

Naplemente Nyugdíjas Klubot
(Pusztazámor, Petõfi S. u. 27)

Adószám: 18690620-1-3
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ÉRDEKESSÉGEK

– 1847-ben az USA part men-
ti városa, Yorba Buena meg-
változtatta a nevét. Assissi
Szent Ferenc, a város védõ-
szentje után a San Francisco
nevet kapta.

– 4000 évvel ezelõtt Babilon-
ban bevett szokás volt, hogy
az esküvõ után a meny-
asszony apja újdonsült vejét
egy hónapig itatta. Az ital
mézbõl készült sör volt, in-
nen származik a magyar “mé-
zeshetek”, illetve az angol
“honeymoon” (mivel a babi-
lóniaiak holdhónapot hasz-
náltak) kifejezés.

– A Föld legnagyobb élõ orga-
nizmusa egy “Sherman Tá-
bornok” névre keresztelt fa,
amely a Sequoia Nemzeti
Parkban található (USA). A
magassága több, mint 91 mé-
ter, a legszélesebb átmérõje
pedig meghaladja a 12 métert.

– A földimogyoró a dinamit
egyik alkotórésze.

– A földkéreg tektonikus le-
mezei olyan sebességgel mo-
zognak, mint amilyen gyor-
san az emberi köröm nõ.

– A földrengések erõsségé-
nek mérésére szolgáló Rich-
ter-skála egy-egy mérõszáma

32-szeres szorzót jelent.
Vagyis, egy 6-os erõsségû
rengés ereje a 32-szerese egy
5-ös erõsségûnek. Bár a 10 a
maximum, a becslések sze-
rint egy 9-es erõsségû rengés
teljes tektonikus pusztulást
jelentene. A legkisebb, mû-
szerek nélkül is észlelhetõ
rengés a 2-es.

– A heroin eredetileg a Bayer
nevû gyógyszergyár védjegye
volt - így nevezték el az álta-
luk gyártott morfiumot.

– A Földön minden nap 0.
00000002 másodperccel
hosszabb az elõzõnél, a Föld
forgási sebességének lassulá-
sa miatt.

– A “János” keresztnév bibliai
eredetû, jelentése: “Kegyes az
Úr”. Sok nyelvben ismerik, ez
a legelterjedtebb név a vilá-
gon. Néhány változata: Anno,
Ean, Evan, Ewan, Ewen,
Gian, Giannes, Gianni,
Giannis, Giannos, Giovanni,
Hank, Hannes, Hans, Ian,
Ioannes, Ioannis, Ivan, Jack,
Jackie, Jacky, Jan, Jancsi,
Janek, Janko, Janne, János,
Jean, Jeannot, Jehan, Jens,
Joao, Jock, Jocko, Johan,
Johnnie, John, Johnny, Jon,
Jona, Jonnie, Juan, Juanito,
Sean, Shane, Shaughn, Shaun,

Shawn, Vanek, Vanko, Vanya,
Yanni, Yanno, Zane.

– A kaméleon testhosszúságá-
nak másfélszeresét teszi ki
nyelvének hossza.

– A Mount Everestet meg-
mászni próbáló alpinisták kö-
zül minden negyedik belehalt
a kísérletbe.

– A patkányok hosszabb ideig
bírják víz nélkül, mint a tevék.

– A Pentagon híres ötszögletû
épületében kétszer annyi mel-
lékhelyiség van, mint amen-
nyit a dolgozói létszám indo-
kolna. Ennek oka az, hogy a
40-es években, amikor épült,
még érvényben volt egy vir-
giniai törvény, amely szerint
külön WC-t kellett építeni a
fekete és a fehér alkalmazot-
taknak.

– A Pitcairn Airlines volt az el-
sõ légitársaság, amely légi-
betegség esetére zacskót rend-
szeresített járatain, 1922-ben.

– A só az egyetlen, emberi
fogyasztásra alkalmas kõzet.

– A sakkban használt “Sakk-
matt” kifejezés alapja a per-
zsa “Shah Mat”, aminek je-
lentése: “a király halott”.
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IZÜLETI FÁJDALMAI VANNAK,
VAGY PIHENNI SZERETNE?

Élvezze a panziónktól 50 m-re lévõ Zsóry-fürdõ
gyógyhatását!

A fürdõben uszoda, gyógyfürdõ, orvosi ellátás!

8 éj esetén ingyenes utazás
Érd-Mezõkövesd-Érd között.

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!

Téli akciós árak: 4-6 napig/éj 7-13 napig/éj
Szoba 1 fõnek zuhanyzóval, WC: 3.390,- 3.090,-
Szoba 2 fõnek zuhanyzóval, WC: 4.490, 4.090,-
Szoba 3 fõnek zuhanyzóval, WC: 5.390, 4.990,-
Szoba 3 fõnek + pótágy: 6.490,- 5.990,-
Apartman 4 fõ részére: 8.690,- 7.890,-

Akciós csomagárak : 5 nap/4 éj 9 nap/8 éj
Félpanzióval: 14.660,-/fõ 25.600,-/fõ

Minden szobához TV, hûtõszekrény
és minibár biztosított.

Ízelítõ nyári árainkból:
Kétágyas szoba WC-vel, zuhanyzóval: 6290,-/éj (4-6 éj esetén)

HÍMER TERMÁL PANZIÓ ÉTTEREM
H- 3400 Mezõkövesd, Zsóry-Fürdõ Napfürdõ u. 1.

Tel./fax: 49/413-227; Tel.: 49/313-221
e-mail:   web:

EHHEZ KÍNÁL SEGÍTSÉGET

AZ ALÁBBI LEHETÕSÉG:

Szeretném felajánlani segítségemet azok-
nak a falumbélieknek,

akik úgy érzik,
hogy lelki eredetû problémáikat
nem tudják egyedül megoldani,
és segítségre lenne szükségük.

Amiben segíthetek Önnek:
- életvezetési nehézségekbõl kiutat találni
- párkapcsolati problémák rendezésében
- hangulati zavarok és szorongásos panaszok
kezelésében
- veszteségélmény feldolgozásában
- pszichológiai segítségnyújtás szülõknek, akik
úgy gondolják, hogy gyermekük nevelésével kap-
csolatos nehézségeikben saját megoldatlan prob-
lémáik is szerepet játszanak
- önismeret fejlesztésében
- kreativitás, önkifejezés fejlesztésében

Balázsné Király Mónika , pszichológus
Elérhetõségem: 06/30-221-8090

kiralymon@freemail.hu

LELKI SEGÍTSÉG

Testi tünetekkel azonnal orvoshoz fordulunk,
azonban sok emberben föl sem merül, hogy a
belsõ harmónia hiánya, a boldogtalanság, szo-
rongás és lehangoltság érzése is olyan „tünet”,
mely lelki orvoslást igényelne. A pszichológus
abban tud segíteni, hogy a hozzá forduló ember-
nek nagyobb rálátása legyen életére, megértse
saját lélektani mûködését, felismerje a problé-
mái hátterében álló tényezõket, és a belsõ mun-
ka aktív részeseként felismerje saját megoldása-
it. Ez az együttmûködés elõsegíti a kliens sze-
mélyiségfejlõdését, képessé teszi arra, hogy
mindazokkal a külsõ-belsõ tulajdonságokkal,
melyekkel rendelkezik, máshogy bánjon, mint
azelõtt. 
Életünk során gyakran kerülhetünk olyan helyzet-
be, amikor problémáink megoldását lelki sérülé-
sek, korábbi kudarc élmények, önbizalomhiány,
nagyfokú szorongás vagy akár berögzült gondol-
kodási módunk, stb. akadályozzák.   A pszicholó-
gus senki helyett nem oldja meg a problémáit, de
segíteni tudja az embert belsõ fejlõdésének útján.
Mindenki rendelkezik olyan belsõ erõ- és gyógyí-
tó forrással, amit ha felismer és megérez önmagá-
ban, képessé válik arra, hogy kritikus helyzetébõl
kiutat találjon.

ÉPÍTKEZIK?

Mielõtt döntene,
kérje árajánlatunkat!

Családi házak, irodaházak, üzletek, mûhelyek
szerkezet- és kulcsrakész kivitelezése,

felújítása, referenciával.
Mobil: 06/30-9311-441

VALAMINT

Minõsített egyedi nyílászárók
hõszigetelt üvegezéssel.

Beltéri ajtók, zsalugáterek, beépített bútorok,
lépcsõk, falburkolatok készítése

Mobil: 06/30-2515-940

MOLÉP Kft.
2461 Tárnok, Hazatérõk u. 79.

Tel/fax: 23/388-580
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EMLÉKMÛSOR 2005. MÁRCIUS 15.

„Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem lelkesülés,
A szó szabadság vala.”

Petõfi Sándor: A márciusi ifjak (részlet)

Gyönyörû, verõfényes napra ébredt a község
március 15-én. Mintha az idõjárás is tudta
volna, hogy ez a nap más, mint a többi: 
nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe.
Pusztazámor ifjúsága is megemlékezett e 
neves eseményrõl. Összeállításunkat úgy
szerkesztettük, hogy minél több mozzanata
hangozzék el a történteknek. Természetesen
rengeteg minden kimaradt így is, ami az
1848/49-es forradalom és szabadságharc tör-
ténetéhez hozzátartozik. A pusztazámori fia-

talok az iskola aulájában színdarabot mutat-
tak be az emlékezõknek, majd az emlékmû-
vek koszorúzásával ért véget az ünnepség. 
Az ünnepség lebonyolításában résztvevõk:
Ágoston Márk, Bárkányi Zsolt, Hornyák Lí-
via, Kaczor Krisztina, Kajzer Aranka, Kajzer
Veronika, Kiss Tamás, Majóczki Annamária,
Oláh Gábor, Oláh Tibor, Pálvölgyi Roland,
Rózsa Norbert, Szilágyi Péter, Szilágyi 
Tamás, Téglás Szilvia. Az emlékmûveknél
elhelyezték az emlékezés virágait: Puszta-
zámor Önkormányzata, Naplemente Nyug-
díjas Klub, Zámori Kör és a Fidesz helyi
szervezete.

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ
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Felelõs kiadó: Kosaras István • Felelõs szerkesztõ: Csibrikné Pátrovics Krisztina 
Szerkesztõség címe: 2039 Pusztazámor Munkácsy M. u. 1. • Nyomda: D-Plusz Kft.

e-mail: zamorihirek@freemail.hu

Farsangi bál


