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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Pusztazámor Község Képvi-
selõ-testülete 2005. április
25-i ülésén úgy döntött, hogy
a 2005. évi közbeszerzési el-
járás bonyolításának mûszaki
ellenõri feladatainak ellátásá-
ra a Mikroline Kft.-t (képvi-
seli: Lukács Miklós) bízza
meg. A bonyolítás díjaként a
beruházás bruttó értékének
2,5%-át fogadja el, amelyet a
2005. évi költségvetésben az
általános tartalék terhére biz-
tosít. 

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy hozzájárul a Pest
Megyei Víz- és Csatornamû
Vállalt (PVCSV) cégjegyzék-
bõl való törléséhez és elfo-
gadja az önkormányzatra vo-
natkozó elszámolást és beszá-
molót.

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttmûkö-
désérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 6. § (1) be-
kezdés b.) pontja értelmében
az Önkormányzat tagságával
létrehozott „Dél-Budakör-
nyéki” Területfejlesztési Ön-
kormányzati Társulás 2005.
június 30-i hatállyal meg-
szûnjön. 

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy a 4/1997.(II.14.) sz.
ök. rendelet alapján engedé-
lyezi 250.000 Ft vissza nem
térítendõ lakásépítési támo-
gatás kifizetését. 

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy hozzájárul ahhoz,

hogy a Horizont Repülõiskola
kitáblázza és felújítsa (zúzott
kõvel megszórja) a Puszta-
zámort Gyúróval összekötõ
földutat. 

Pusztazámor Község Képvi-
selõ-testülete 2005. május
23-i ülésén úgy döntött, hogy
a Bíráló Bizottság vélemé-
nye alapján a közbeszerzési
eljárás nyertesének az
ÚTÉPPARK ÚTÉPÍTÕ ÉS
MÉLYÉPÍTÕ BT-t – az alter-
natív ajánlat figyelembe véte-
lével –, másodiknak a BE-
TONÚT SZOLGÁTATÓ ÉS
ÉPÍTÕ RT.-t hirdeti ki.

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy a 2005. évi
Pusztazámori Falunap költ-
ségvetésére 585.000 Ft-ot
hagy jóvá, amelybõl 85.000
Ft-ot az önkormányzat, a
fennmaradó részt pedig támo-
gatásokból kell biztosítani. 

A képviselõ-testület elvileg
egyetért azzal, hogy Puszta-
zámoron egészségügyi sport-
centrum létesüljön tanuszo-
dával. A teljes tervezés,
HÉSZ (Helyi Építési Sza-
bályzat) módosítás, valamint
a beruházás költsége az épít-
tetõt terheli. A képviselõ-tes-
tület a végleges döntést konk-
rét tervek ismeretében hozza
meg. 

Pusztazámor Község Képvi-
selõ-testülete 2005. június
13-i ülésén úgy döntött, hogy
a Többcélú Kistérségi Társu-
lás keretében kötendõ megál-
lapodást pedagógiai szakszol-

gálati feladatok ellátásáról a
leírtak szerint jóváhagyja. 

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy az UEFA támogatá-
sával megvalósítandó mûfü-
ves kispályák létrehozására
kiírt pályázaton indul és a
szükséges önrészt a 2005. évi
költségvetés általános tartalé-
ka terhére biztosítja. 

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy 2000 Ft+ÁFA/
ingatlan összegért készíttet
vagyonkatasztert Puszta-
zámor Község vonatkozásá-
ban. 

A képviselõ-testület a 2005.
július 11-i ülésén úgy döntött,
hogy a Kereszt – Öveges J. –
Naphegy utcák szilárd útbur-
kolatának és csapadékvíz el-
vezetésének kiépítésére a Pest
Megyei Területfejlesztési Ta-
nács által, önkormányzati tu-
lajdonú települési belterületi,
valamint a kommunális léte-
sítményeket bekötõ- és össze-
kötõ utak kiépítésére, felújítá-
sára meghirdetett, céljellegû
decentralizált pályázaton
2005. évben 13.000.000 Ft,
2006. évben 1.000.000 Ft el-
nyert összeget igénybe kíván-
ja venni. A pályázat meg-
valósításához szükséges
28.939.088 Ft önerõt a 2005.
évi költségvetésben útépítés-
re betervezett költségen belül
biztosítja. 

A testület 2,5 millió forintot
biztosított a község útjain ke-
letkezett hibák javítási költsé-
geinek fedezetére.
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2005. augusztus 8-i ülésen a
képviselõk dr. Zajkás Gábor
gyermekorvossal megbízási
szerzõdés aláírásra hatalmaz-
ták fel a polgármestert.

Döntést hoztak a képviselõk a
Dél-Budakörnyéki Területfej-
lesztési Önkormányzati Tár-
sulás 2005. szeptember 30-i
hatállyal történõ megszûnésé-
rõl.

A képviselõk a Zsák utcában
önerõs csatorna beruházás
megvalósításáról hoztak hatá-
rozatot, amelyben a 2005. évi
tartalék terhére 800.000,-Ft-
ot biztosítottak a kivitelezés
(3.625.000,-Ft) összegéhez.
A fennmaradó összeget az ér-
dekeltek finanszírozták.

A képviselõ-testület a 2005.
szeptember 13-i ülésén rende-
letet alkotott a 2005. évi költ-
ségvetés módosításáról, majd
elfogadták a 2005. I. féléves
költségvetés teljesítésérõl
szóló beszámolót.

2005. szeptember 26-án a
képviselõk elfogadták a Tár-
noki Rendõrõrs 2004. évi te-

vékenységérõl, valamint a
Gyermekjóléti Szolgálat mû-
ködésérõl szóló beszámolót.

A testület jóváhagyta a
Pusztazámori Katolikus Egy-
házzal a Temetõ használatá-
ról, fenntartásáról, üzemelte-
tésérõl szóló szerzõdést.

Megtárgyalták a PUSZIN-
SZO programot és úgy dön-
töttek, hogy a konkrét progra-
mot, elképzelések és költsé-
gek (alátámasztott igényfel-
mérés alapján) ismeretében
támogatásra javasolják a
Pusztazámor Községért Köz-
alapítványnak. 

A Veolia Water Hungary Kft.
ajánlatával kapcsolatosan a
döntést elhalasztotta és egy-
ben felhatalmazta a polgár-
mestert a további tárgyalások
folytatására.

A képviselõ-testületet 15/
2005. (X. 3.) rendeletet alko-
tott az elektronikus ügyinté-
zésrõl, mely szerint a 2005.
november 1-jével hatályba lé-
põ új Közigazgatási eljárási
törvény szerinti elektronikus

ügyintézés feltételit nem tud-
ja biztosítani.

A képviselõ-testület 2005.
október 17-i ülésén elfogadta
a Pusztazámori Általános Is-
kola és Napköziotthonos
Óvoda 2004/2005 tanév zárá-
sáról és a 2005/2006 tanév in-
dításáról szóló beszámolót
azzal, hogy készüljön felmé-
rés, hogy a pusztazámori
gyermekek melyik települé-
sen veszik igénybe az óvodát
és iskolát, és ennek mi az oka.

Elfogadták a Budaörs kistér-
ség Többcélú Társulása
2006 évi éves, középtávú és
stratégiai tervét, a szociális
alapszolgáltatás feladatel-
látási tervét, valamint a pe-
dagógiai szakszolgálatok el-
látásról szóló megállapodás
tervezetét, valamint a Társu-
lási megállapodás III. számú
módosítását.

Döntést hoztak a képviselõk
arról, hogy Pusztazámor nem
kívánja eladni az ÉTV Kft-
ben lévõ üzletrészének 26%-
át a Veolia Water Hungary
Kft-nek.

FALUNAP PUSZTAZÁMORON

Június utolsó szombatján hagyományosan
megrendezésre került községünkben a Falu-
nap. Az érdeklõdés felülmúlt minden eddigit.
Sok új programmal, megmozdulással gyara-
pítottuk a rendezvényt. Az örömbe üröm is
vegyült. Itt szeretném elmondani a kedves ol-
vasóknak, hogy az egyik újítás a község zász-
lókkal való feldíszítése lett volna. Az ünnep-
ség elõtti estén a fiatalok egy csoportjával a
fõ utcán (Kossuth L. u.) a póznákra kiraktuk

a nemzet és a falu zászlaját, amit sajnos nem
sokáig csodálhattunk, mert reggelre mind-
összesen nyolc darab zászló maradt. Felhábo-
rító dolognak tartom, hogy a mi községünk
az, ahol ilyen megtörtént, mert más falvak-
ban, városokban már régóta díszítik zászlók-
kal az utcákat és ez természetes. Évek óta az
iskola elõtti rúdra sem lehet kitenni ünnepek
alkalmával a lobogót, mert erre a sorsra jut.
Gondolkodjunk el az ilyen cselekedeten, mi
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vezérli azokat, akiknek a zászló, mint jelkép,
csak ennyit jelent?! Nem beszélve azoknak
az embereknek az érzéseirõl, akik ezért sokat
fáradoztak, hogy még szebbé, ünnepélyeseb-
bé tegyék ezt a napot!
Nagyon sajnálom, hogy ezt a nagyon jól sike-
rült rendezvényt ilyen bevezetéssel kellett
kezdenem. Az idén elõször a Sasad Vadász-
társaság is részt vett a Falunapon. Gondosan
elõkészített bemutatkozás volt részükrõl. Íz-
letes, vaddisznóhúsból készült étellel kínál-
ták a vendégeket és a jobb étvágyat az általuk
kínált kisüsti pálinkával garantálták. A sát-
rukban trófea kiállítást nézhetett az érdeklõ-
dõ. Köszönet a szervezõknek e remek részvé-
telért, és nagyon szeretnénk, ha a Falunap ál-
landó résztvevõje lenne a Társaság.
Az idei ünneprõl sem hiányoztak a sikeres
versenyek, melyek már a délelõtti órákban el-
kezdõdtek. A fõzõverseny az idén nagyon
változatos volt, sok versenyzõvel és sokféle
étellel: a haltól a vadhúsig, a marhapörkölttõl
a tárcsán sütött flekkenig mindennel találkoz-
hattunk és megízlelhettük. A zsûri az idén is
ismert szakemberekbõl állt, elnöke az Európa
bajnok steek Kurunczi József Úr volt. Az el-
sõ helyezést Kajzer Antal az általa készített
halászlével szerezte. A többi versenyzõ is na-
gyon finom ételt készített, a bírálók szerint
szinte mindenki aranyérmet érdemelt volna.
A borverseny szintén kimagaslóan sikerült.
Évrõl évre több borosgazda méretteti meg
borát a versenyen, ami nagyon dicséretes do-
log. Az egész éves fáradságos munka után
büszkék lehetnek boraikra. Mint minden év-
ben, az idén is két kategóriában bírálták a bo-
rokat a borászok: Báthori Gergõ és Hollandi
Gábor. Az idei versenyen aranyérmes bor a
Süle Károly és Pátrovics Benedek által be-
mutatott finom nedû volt. Lénárt Gyula
meggyborával különdíjas lett. 
A sakkverseny ifi és felnõtt kategóriában in-
dult. Köszönet ifj. Csóli Ödönnek, aki min-
den évben levezeti a versenyt és ellátja kellé-
kekkel. A felnõtteknél ifj. Csóli Ödön, id.
Reiner Sándor és Buzora Péter lett a gyõztes,
míg az ifi kategóriában Mocsári Eszter, Vass
Ignác és Lénárt László. Azonban, akik nem

kerültek a legjobb három közé, azok is gaz-
dagabbak lettek egy jó szórakozással. Aszta-
liteniszben is összemérték erejüket a pusz-
tazámori fiatalok. A lányoknál Kajzer Aran-
ka, Kocsis Imréné és Bálesné Noé Borbála
lett a gyõztes. A férfiaknál Balogh István,
Kiss Tamás és Kovács József bizonyult a leg-
ügyesebbnek. A futballisták a Falunap Kupá-
jáért mérkõztek. Az idei Kupát Bárkányi
László és csapata szerezte meg, második lett
az Ifjúsági Klub csapata, a harmadik helye-
zést a Rakonczai Viktor által vezetett csapat
érte el.
Községünkben a Gyereknapot a falunapi
programok közé olvasztjuk be, hiszen e két
idõpont nagyon közel áll egymáshoz, és így e
napon a gyerekeket reggeltõl késõ estig kü-
lönbözõ programokkal várjuk és fagyival
vagy tortával tudjuk megkínálni. A gyermek-
programok évrõl évre színesebbek. Az idén
lufis bohóc szórakoztatta a csemetéket. Arc-
festõ, kézmûvesek, légvár, lovaglás, kocsiká-
zás, egy menet ingyenes körhinta, jégkrém
állt a rendelkezésükre. Ahogy már fentebb
említettem, a versenyekre is nevezhettek a
gyerekek.
A Falunap programjai között szerepelt közsé-
günk fiatal költõjének bemutatkozása: Babar
Zoltán elsõ verseskötetét ismerhette meg a
nagyérdemû közönség. A találkozó a kötet
dedikálásával ért véget.
A néptánc és a népi muzsika kedvelõk a For-
rás néptánc csoport és a Bara együttes elõ-
adását csodálhatták meg. Az egész napos
program utcabállal és gyönyörû tûzijátékkal
zárult.
A rendezvényt az SPLC bérlet Kft., a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ és a
Sinka Plast támogatta. A pénzösszeget a
programokra a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre. A tá-
mogatóknak, a közremûködõknek itt az újság
hasábjain keresztül is köszönetet mondunk,
és reméljük a továbbiakban is számíthatunk
segítségükre. 

Kiss Ágnes 
mûvelõdésszervezõ
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HÁROM FALU KÉT KERÉKEN

A Sóskút 2000 Társaság által
tavaly kezdeményezett kerék-
pártúra sikere bebizonyította,
hogy a három szomszédos fa-
lu civil szervezeteinek össze-
fogásával hagyományt te-
remthetünk. Ezért született
meg az elhatározás, hogy ezt
az utat folytatni érdemes. A
2005. június 4-re kitûzött
megmozdulás célpontja most
Pusztazámor lett. Így a szer-
vezési feladatok zöme a
Zámori Körre hárult. 

Sajnos az idén nem állt ren-
delkezésre pályázati lehetõ-
ség, ezért mindhárom község
saját rendezési költségeit
kénytelen volt viselni. A mi
esetünkben a Pusztazámor
Községért Közalapítvány fe-
dezte a felmerülõ költségeket.

A szép verõfényes nap regge-
lén egymás után érkeztek a
Pusztazámori Általános Isko-
la elé a kerékpározni szeretõ
gyerekek és felnõttek, akik-
nek Lepnyák Alíz óvodaveze-
tõ finom friss pogácsával
kedveskedett a kávé és üdítõ
mellett. A toborzó muzsikára
befutottak a sóskúti Polgárõr-
ség felvezetésével, Csernyák
Ferenc alpolgármester irányí-
tása alatt a szomszédos falu
résztvevõi is. Rövid köszön-
tés és tájékoztatás, valamint a
regisztráció befejezése és a
nevezési lapok átvétele után
elindult a két falu csapata a
tárnoki Rendõrörs óvó irányí-
tása mellett.

Tárnokon Dr. Gergely István
polgármester köszöntötte az

érkezõket és a Tárnoki Falu-
védõ és Szépítõ Egyesület
szervezésében elsõ állomás-
ként a horgásztó partján várta
a frissítõ a három falu kereke-
zõit. A felkészülés után fe-
gyelmezetten elindult a népes
csapat Sóskút felé. A Sóskúti
Lovassport Club területén
újabb pihenés és meglepetés-
ként tombola játék követke-
zett Kõnig Ferenc polgármes-
ter jelenlétében. 

Pusztazámorra Tárnokról 52,
Sóskútról 39 fõ érkezett, míg
a zámoriak újra a legnépe-
sebb létszámmal, 85-en vet-
tek részt a túrán, így a ván-
dorserleg itt maradt. A szép
eredmény – úgy gondoljuk –,
hogy a három lelkes fiatal –
Szendi Hajnalka, Anikó, és
Szabina – odaadó munkájá-
nak is köszönhetõ, akik min-
den zámori postaládába eljut-
tatták a túrára szóló meghí-
vót. A fáradt biciklistákat
bográcsban fõtt, ízletes bab-
gulyás várta, melyet az iskola
tornatermében felállított asz-
talok mellett és nem a szabad-
ban fogyasztottak el, mivel az
idén forró nyári napsütés kö-
szöntött ránk. A túrát teljesítõ
minden résztvevõ emlékér-
met kapott, melyet Bányai
Gábor iparmûvész keramikus
készített.

Ekkorra megérkezett a száz-
halombattai regionális tele-
vízió stábja és a szemfüles ri-
porter, Nyilas Hajnalka inter-
jút készített Keller László,
országgyûlési képviselõvel,
a kerékpártúra fõvédnökével

és velem. A riporter utolsó
kérdésébõl megtudtam, hogy
Keller úr a remekül sikerült
túra õszi megismétlését java-
solta. (Amennyiben lesz rá
közös szándék és akarat –
úgy tudom – iskolánk igaz-
gatója szívesen szervezne az
iskolások és szüleik számára
szeptemberben vagy októ-
berben egy családi kerékpár-
túrát).

Az ebéd elfogyasztása után,
hogy ne lankadjanak a gyere-
kek, ügyességi kerékpár ver-
senyt rendeztünk az Ifjúsági
Klub lelkes tagjainak odafi-
gyelõ, lelkiismeretes irányítá-
sa mellett. Eközben fejtörõ
gyakorlatként szellemi vetél-
kedõ zajlott Mészáros Ildikó
igazgatónõ vezetésével és
Biczó Krisztina közremûkö-
désével a kerékpározással és
a három falu nevezetességei-
vel összefüggõ toto-játék ke-
retében. Mindkét versenyen
szép számmal és jó ered-
ménnyel szerepeltek a vállal-
kozó ifjak. Jutalomként a biz-
tonságos kerékpározást elõse-
gítõ hasznos tárgyakat (fény-
visszaverõ prizmákat és vé-
dõsisakokat) kaptak az élen-
járók. Eközben a Sóskúton el-
kezdett tombola folytatására
is sor került a programhoz il-
lõ ajándékokkal.

Hála Istennek, a kerékpártúra
során baleset vagy sérülés
nem történt. Köszönjük a tár-
noki doktornõ és asszisztense
részvételét és segítõkészségét
az egyik szakácsunknak nyúj-
tott elsõsegélyért. 
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KARSAI PÉTER (MDF frakcióvezetõ-he-
lyettes): Megszoktuk, hogy így, a ciklus vé-
ge felé olykor még a gazdák részére is gesz-
tusokat tesznek a kormányzatok. No persze
nem túl sokat és nem túl komolyan, de ilyen
tájban, úgy 8-10 hónappal a vége elõtt, hang-
zatosan szokás nekikezdeni az évtizedes bék-
lyó oldásának, nevezetesen a részarány-föld-
kiadás során keletkezett osztatlan közös tu-
lajdonok megszüntetésének. 
Az eljárás, a cél dicsérendõ. Ez volt az Or-
bán-kormányzat utolsó lépéseinek egyike –
akkor is dicsérendõ volt –, de nem lep meg
ma már senkit sem, hogy napjainkig nem tör-
tént a tárgyban – azóta sem – érdemi cseleke-
det. A mostani, mondhatni: szokásos neki-
buzdulás során az FVM (Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium) illetékes fõ-
osztálya tájékoztatót adott ki, amely azt tag-
lalta, hogy az érdekeltek az eljárás során mi-
lyen lépéseket kell megtegyenek, és a tájé-
koztató ismerteti egyben a kiosztási folyamat
fõbb lépéseit. Nem tartalmazza azonban a
jogvesztõ beadási határidõt. Aki tehát az
FVM tájékoztatójára hagyatkozott, az joggal
hihette, hogy ilyen korlátozás nincs. Ebbõl

kifolyólag nagyon sok gazda lekésett, vagy
még nem is tudja, hogy lekésett a kiméréshez
szükséges kérelmek beadásáról. 
Kérdezem tehát a miniszter úrtól, hogy az ef-
féle tájékoztatás célzatos-e, avagy véletlen.
Kérdezem tehát a miniszter úrtól, hogy meg-
hosszabbítják-e a kiosztást, a kérelem beadá-
si határidejét a kérelmezõk számára. És vége-
zetül kérdezem a miniszter urat, érheti-e hát-
rány azokat, akik hisznek a minisztérium ál-
tal készített tájékoztatónak. 
GRÁF JÓZSEF (földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter): A részarány-földki-
adás, én azt gondolom, egy régi, jogos
igény, aminek hozzáláttunk a megoldásához
és az orvoslásához. Elsõ lépésként a költ-
ségvetésben biztosítottuk ennek az anyagi
feltételeit; másrészt pedig teljesült az a fel-
tétel, hogy kihirdettük a földhivatali eljárás
részletes szabályait tartalmazó kormányren-
deletet. Ez a kormányrendelet tartalmaz egy
lejárati határidõt, június 15-ét, és ez jog-
vesztõ határidõ. 
Aki a jogi körülményeket és helyzetet isme-
ri, az tudja, hogy a jogvesztõ határidõ után
beadott kérelem gyakorlatilag érvénytelen-

Külön köszönjük a Tárnoki
Rendõrörs és a Sóskúti Pol-
gárõr Egyesület segítségét,
hogy fegyelmezett felvezeté-
sükkel biztosították a kerék-
pártúra zökkenõmentes lebo-
nyolítását.

Köszönet illeti továbbá Tár-
nok polgármesterét, dr. Ger-
gely István urat, Sóskút pol-
gármesterét, Kõnig Ferenc
urat és Pátrovics Benedek pol-
gármester urat, akik egyönte-
tûen a kezdeményezés mellé
álltak és támogatták az egész-

séges testmozgás és a szom-
szédos falvak „felfedezésére”
irányuló célkitûzésünket.

Szeretném továbbá megkö-
szönni minden szervezõnek
és aktív résztvevõnek a fá-
radtságot nem ismerõ, figyel-
mes munkáját; ezen belül az
Általános Iskola és Óvoda
vezetõinek és munkatársai-
nak, az etyeki két kitûnõ sza-
kácsnak, az Ijúsági Klub és
nem utolsósorban a Zámori
Kör tagjainak lelkes közre-
mûködését. 

Az elismerõ, köszönõ leve-
lekbõl arra következtethe-
tünk, hogy az idei kerékpár-
túra is jól sikerült, a három
civil szervezet összehangolt
együttmûködésével elértük,
hogy kulturált körülmények
között egészséges testmoz-
gásra, kistérségi régiónk jobb
megismerésére késztessük a
résztvevõket.
Bízunk az eredményes foly-
tatásban és az összefogás
erejében.

Dr. Fekete
Zsuzsanna
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nek minõsül. Nem gondoltuk – és lehet,
hogy igaza van önnek, hogy ez hiba –, hogy
a részletes leírásba ezt is beleírjuk, ahol
egyébként leírtuk azt, hogy a földrészlet
megoszlásának mi a kiinduló helyzete; hogy
az osztást a földhivatali határozatban foglal-
taknak megfelelõen fogja a földhivatal meg-
állapítani; hogy a kérelmezõ tulajdonostár-
sak földrészleten belül elfoglalt sorrendjét
pedig az általuk megkötött egyezség, ennek
hiányában a földhivatal által lebonyolított
sorsolás határozza meg – ezeket tartottuk mi
nagyon-nagyon fontos elemeknek, hogy
pontosan tudják. Még azt is leírtuk, hogy ha
egy adott földrésznél húsz vagy annál több
kérelmezõ van, úgy a sorsolást közjegyzõ je-
lenlétében kell lebonyolítani.
Én azt gondolom, hogy részünkrõl minden
törvényes feltételt betartottunk, a jelenlegi
szabályok és törvények szerint jártunk el. Én
megvizsgálom az ön kérésének a feltételeit,

hogy van-e módom és lehetõségem egy kihir-
detett kormányrendelet után határidõt módo-
sítani. Amennyiben ez az igény jelentõs és tö-
meges, akkor én nem látom különösebben
akadályát ennek, részemrõl kezdeményezni
fogom ezt a kormány felé. 
KARSAI PÉTER (MDF): Köszönöm mi-
niszter úr a korrekt válaszát. És igazából azt
javasoltam volna önnek, hogy akik ezt a fel-
hívást kiadták, amelyrõl még a kiadási dátu-
mot lefelejtették, azoknak ennél talán gondo-
sabb munkával kellene elõrukkolni, már csak
azért is, hogy önt ne hozzák ilyen kellemetlen
helyzetbe, hogy majd vizsgálhassa, hogy ak-
kor most valóban hogyan is jártak azok a gaz-
dák, akik például nem tudtak arról, hogy en-
nek 60 nap a beadási határideje. 
Én arra kérem, ahogy ön ezt elmondta, hogy
vizsgálja felül, és tegye lehetõvé, hogy a gaz-
dák, akik ezzel élni akarnak, valóban élhesse-
nek ezzel a lehetõséggel.

Útátadás: Szeptember 2-án, ünnepélyes ke-
retek között átadásra került a Naphegy, Ke-
reszt és Öveges utcák aszfaltozott útburkola-
ta. A meghívott vendégek közt jelen volt
Keller László országgyûlési képviselõ is, aki
rövid beszédében kiemelte Pusztazámor di-
namikus fejlõdését, az elmúlt 3 év megvaló-
sult beruházásait hozva fel példaként (játszó-
tér, Egészségház, utca névtáblák). A mintegy
600 méternyi új aszfaltút költségének fedezé-
séhez az önkormányzat pályázati úton 14
millió forintot nyert. 

Könyvtár: A Pusztazámori Általános Iskola
könyvtára kedden és csütörtökön 16-tól 18
óráig várja az olvasóit. Ugyanebben az idõ-
pontban Internet hozzáférési lehetõség vehe-
tõ igénybe szintén a könyvtárban. Várjuk az
érdeklõdõket!

Köszönetet mondunk Dénesné Tarnai Ág-
nesnek nagylelkû felajánlásáért, hogy több
tucat könyvvel gazdagította a könyvtár állo-
mányát.

Tisztelt Görög Katolikus Hívek!
Értesítünk mindenkit, hogy a Budafok-Bel-
város Szent Lipót plébániatemplomban
(XXII. Plébánia u. 2.) minden hónap 1., 3. és
5. vasárnapján (azaz kéthetente) déli 12-kor
görög katolikus szentmise van.

Felhívás!: Kérjük azok jelentkezését, akik
szeretik a népzenét, népi táncot és szívesen
részt vennének egy hagyományõrzõ csoport-
ban, jelentkezzenek Kiss Ágnesnél az iskola
könyvtárában. Bõvebb felvilágosítást a 06/70-
311-7530-as telefonszámon kaphatnak.

RÖVID HÍREK

Köszönjük mindazoknak, akik 2004-ben a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Nap-
lemente Nyugdíjas Klub részére felaján-
lották. A felajánlott 26 659 Ft-ot a klub
fenntartási költségére használtuk fel.

Köszönettel: 
Kosaras István
Klub elnök
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Kedves Gyerekek és Szüleik!

Mint arról különbözõ forrásokból már érte-
sülhettek, változás történik a sóskúti és pusz-
tazámori gyermek háziorvosi körzetben:
2005. október 1-jétõl én látom el az orvosi te-
endõket. 
1989 óta végzek gyakorló, illetve kutató or-
vosi tevékenységet, néhány évig külföldön is
dolgoztam. Néhányukkal a szeptemberi átvé-

tel során, vagy az érdi ügyeletben már volt
szerencsém találkozni.
Az asszisztens továbbra is az Önök által is-
mert és szeretett Marika lesz. A rendelési idõ-
ben (lásd alább) csak csekély változások lesz-
nek: a délelõtti rendelések 8:30-kor kezdõd-
nek, a kedd délutáni pedig 16:00 órakor. A
csecsemõ tanácsadás ideje a helyettes védõnõ
kérésére módosul, melyet alább részletesen
közlünk.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

ÉRDEKESSÉGEK

1976-ban Jannene Swift, egy
Los Angeles-i titkárnõ hiva-
talosan férjhez ment egy 25
kilós sziklához. A ceremóni-
ának több mint 20 szemtanú-
ja volt.

A korabeli írásokból kiderül,
hogy Leonardo da Vinci nem
tudományos vagy mûvészi
teljesítményére volt a leg-
büszkébb, hanem arra, hogy
puszta kézzel volt képes va-
sat hajlítani.

A nulla az egyetlen szám,
ami nem írható le római szá-
mokkal.

A pókháló egy hihetetlenül
erõs anyag: a vastagságához
viszonyítva jóval erõsebb,
mint az acél. Szakértõk sze-
rint egy ceruzavastagságú
pókháló kötél meg tudna állí-
tani egy Boeing 747 óriásgé-
pet repülés közben.

A smiley-nak nevezett jelet
1980-ban Mr. Scott Fahlman
találta fel.

A testen belül a fájdalom kb.
110 m/s sebességgel terjed.

A Titanic katasztrófáját két
kutya is túlélte.

A történelem legrövidebb há-
borúja Anglia és Zanzibár
között dúlt, 1896-ban. Zan-
zibár letette a fegyvert 38
perc után.

A Tyrannosaurus Rex legkö-
zelebbi ma is élõ rokona: a
csirke.

A vakok írását egy 5 éves
francia fiú, Louis Braille fej-
lesztette ki. Braille 3 éves
korában vakult meg, miköz-
ben apja szerszámaival ját-
szott, és az egyik kiszúrta a
szemét.

A Vénusz az egyetlen bolygó
a Naprendszerben, amely az
óramutató járásával egyezõ
irányban forog a Nap körül.

A világ egyetlen olyan váro-
sa, amelynek neve csak ma-

gánhangzókból áll: Aiea. A
város Hawaii szigetén talál-
ható, 32 kilométerre nyugatra
Honolulutól.

A világ ivóvízkészletének
egyharmada Kanadában ta-
lálható.

A világtörténelem leg-
hosszabb mûsormegszakítá-
sát a BBC követte el. Egy
Miki egér rajzfilmet szakítot-
tak félbe azzal a hírrel, hogy
kitört a második világháború.
6 év múlva aztán akkurátusan
folytatták a félbeszakadt rajz-
filmet, pontosan attól a pont-
tól, ahol abbahagyták.

A víziló bõre közel 6,5 cen-
timéter vastag, így a legtöbb
fegyver lõszere ellen védel-
met nyújt. Az állat 3 méter-
nél nagyobbra és 4 tonnára
is megnõhet, mégis gyorsab-
ban tud futni, mint egy em-
ber!

Albert Einstein 6 éves korá-
ban kezdett beszélni.
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Bármilyen esetleges módosításról a védõnõ
idejében tájékoztatja majd a kismamákat.

Mindannyiuknak jó egészséget kíván:

Dr. Zajkás Gábor

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülõk!

Tíz év telt el azóta, hogy Sóskút és
Pusztazámor házi gyermekorvosaként el-
kezdtem itt dolgozni, hogy megismertem és
elláttam a két falu ovisait és iskolásait. Re-
mélem, nem tûnik frázisnak, ha azt mondom,
itteni munkám sok örömet szerzett. Többek
között azt is, hogy évrõl évre, a téli nehéz hó-
napok elmúltával egyre több családnál sike-
rült közös munkával az egészséges életmód
szemléletét kialakítani.
Életem sora ebben az évben úgy alakult,
hogy családi okok miatt munkahelyet váltok,
ezért ezúton is búcsút veszek és elköszönök
a két falu lakosságától, gyerekeitõl és megkö-
szönöm azt a sok-sok szeretetet, amit mun-
kám során oly gyakran tapasztaltam.
A házi gyermekorvosi tevékenységet most át-
adom dr. Zajkás Gábornak, akit szeretettel és
tisztelettel ajánlok a két körzetfél gyermekei-
nek és szüleiknek.

Dr. Tóth Márta

Gyermekorvosi rendelés:

Sóskút Pusztazámor
Hétfõ: 08:30-10:30 11:00-12:00
Kedd: 16:00-18:00 –
Szerda: 08:30-10:30 11:00-12:00
Csütörtök: 08:30-10:30 –
Péntek: 08:30-11:30 –

Védõnõi tanácsadás:

Sóskút Pusztazámor
Szerda: – Kismamák:

08:00-10:00
Csecsemõk:
12:00-13:00

Csütörtök: Kismamák:
08:00-10:00 –
Csecsemõk:
10:00-12:00

Dr. Andrásfalvy András rendelési ideje:

Hétfõ: 8.00-9.00
Kedd: –
Szerda: 11.30-12.30
Csütörtök: 12.30-13.30
Péntek: 8.00-9.00

Dr. Bezerédi János rendelési ideje:

Hétfõ: 15.15-16.15
Kedd: 7.30-9.00
Szerda: –
Csütörtök: 7.30-9.00
Péntek: 15.15-16.15

Az Egészségház telefonszáma: 347-171

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:
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Az idén is megrendezésre került községünk-
ben a hagyományos Szüreti mulatság. Az ün-
nepség a Vecsernyica hagyományõrzõ együt-
tes mûsorával kezdõdött, majd hastánc pro-
dukcióval és végezetül a helyi fiatalok egy
csoportja népi tánccal szórakoztatta a nagyér-
demût. Lovas felvonulással folytatódott a
rendezvény. Este az iskola tornatermében
Szüreti bálon szórakozhattak az érdeklõdõk.
Az est fénypontja a csõszök tánca és a népi
játék, a „szüret” volt. A Bíró és Bíróné „ke-
gyetlenül” megbüntette azokat, akik lopni
merészeltek a „szõlõben”. A zenekar hajnalig
húzta a talpalávalót. 
Egy-egy ilyen rendezvény alkalmával sok se-
gítõre van szüksége a szervezõnek. Örömöm-

re szolgál, hogy Pusztazámoron sok aktív
embert ismerhettem meg, akik szívesen ve-
szik ki részüket a munkából a közös cél érde-
kében. Itt, az újság hasábjain keresztül köszö-
netemet fejezem ki: a Pusztazámor Községért
Közalapítvány Kuratóriumának, Bárkányi
Zsoltnak, Földi Attilának, Földi Attilánénak,
Hornyák Líviának, Kaczor Krisztinának,
Kajzer Arankának, Kenéz Brigittának, Kiss
Tamásnak, Mózes Gábornénak, Mózes Ro-
landnak, Oláh Gábornak, Oláh Tibornak,
Pálvölgyi Rolandnak, Szendi Hajnalkának,
Téglás Szilviának. 

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

SZÜRETI MULATSÁG PUSZTAZÁMORON

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az elmúlt idõszakban egy házasságkötés
történt: 

Dr. Fekete Balázs és Szél Ildikó

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ SZÍVBÕL
GRATULÁLUNK!

Akikkel gyarapodott a község:

Téglás Norbert (március)
Krómer József Jácint (március)
Lázár Zsolt (április)

Ágoston Dániel (április)
Nagy Márk Zsolt (június)
Pechnyó Petra (július)

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

Halálesetek:

Gazsi Jánosné sz. Varga Veronika (június)
Altman Imréné sz. Bedõ Mária (június)
Csóli Rudolf (október)

RÉSZVÉTÜNK A HOZZÁTARTOZÓKNAK!
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