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Hurrá, itt a Mikulás!
Óvodásaink számára végre elérkezett
a várva várt nap, amikor újra találkozhatnak a Mikulással. Sok dalt és verset
tanultunk, hogy meg tudjuk örven-

deztetni a Mikulás bácsit. December
6-án, hétfő reggel szinte kivétel nélkül
minden gyerek izgatottan érkezett az
óvodába, alig várta a találkozást.
Bizony, a Mikulás bácsi nem is okozott csalódást! Egyenesen traktorral
érkezett hozzánk, amin először mindenki elámult. Mikulás bácsi elmesélte, hogy a rénszarvasok a hosszú út
során már nagyon fáztak, ezért egy
istállóba terelte őket, hogy megmelegedhessenek, nehogy betegek legyenek. Segítséget kért az emberektől,
hogy el tudjon jutni a pusztazámori
óvodásokhoz is, akikről csupa jót hallott és látott a mindent látó távcsövén
keresztül.
A kisebb és a nagyobb gyerekek is
lelkesen énekelték a tanult dalokat,
mondták a verseket. A Mikulás bácsi
nagyon megdicsérte óvodásainkat. és
azzal búcsúzott, hogy jövőre is örömmel jön vissza hozzánk.
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Udud István:
Mennyből az Angyal
Hírrel jövök, hírrel,
örvendetes hírrel,
fenn kiáltom mindeneknek
örvendező szívvel,
hogy az is vigadjon,
kinek szíve gyászol:
betlehemi istállóban
van egy kicsi jászol:
vezérel a csillag
jó pásztorok: gyertek,
Betlehemben megszületett
a megváltó gyermek.

Elmegyek, hírt mondok
az egész világnak,
vágyva vágyott születését
az Isten fiának.
Dicsőség őnéki,
ki a mennynek éke,
s itt a földön uralkodjék
a szívekben béke.
(Válogatta:
Fekete Zsuzsanna)

Mindenki karácsonyfája!
Tisztelt Pusztazámoriak!
December 18-án szeretnénk megrendezni a hagyományos Mindenki
karácsonyfája ünnepséget az iskola
előtti parkolóban. Az újság zárásakor még nem ismert, hogy a jár-

ványügyi helyzet miatt meg tudjuk-e
tartani a tervezett rendezvényt.
Kérjük, kísérje figyelemmel a község honlapját (pusztazamor.hu), ahol
hírt adunk a végleges döntésről.
A szervezők

Áldott, békés karácsonyt és egészségben,
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk
Pusztazámor valamennyi lakójának!
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A tartalomból

Felelősséggel éljük
mindennapjainkat!
(4. old.)

Pátrovics Benedek
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Márton-napi vigasság az óvodában
(15. old.)

Szeretetteljes karácsonyt
ºVVLNHUHVÊMHV]WHQGÖWN¾Y²QXQN
PLQGHQNHGYHV2OYDVÄQNQDN

Az örök zámori: Panni néni
(16. old.)
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Felelősséggel éljük mindennapjainkat!
Év végi beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel
– Polgármester Úr! A tavalyi és az idei
évet is végigkísérte a koronavírus-járvány. Milyen helyzetben indult neki a
település a 2021-es esztendőnek?
– Valóban, immár lassan két esztendeje velünk van a világjárvány.
Az előírt és szükségszerű védelmi
intézkedések betartása mellett mind
a képviselő-testület tagjai, mind a Polgármesteri Hivatal dolgozói azon voltak, hogy lehetőség szerint biztosított
legyen a település megszokott élete, a
betervezett feladatok folyamatos végrehajtása. Úgy gondolom, hogy ezt,
együttműködésben a lakossággal, sikerült is megvalósítani. Bár a törvény
kiemelt szerepet és jogkört biztosított
a polgármesternek, az egyszemélyben
meghozott döntéseim előtt mindig kikértem képviselő-társaim véleményét,
figyelembe vettem javaslataikat.
– A korábbi években megszokott
tervszerű és céltudatos munkát, a
fejlesztéseket mennyiben befolyásolta a rendkívüli helyzet? Sikerült-e
továbbvinni a kitűzött fejlesztéseket?
– Elmondhatom, hogy az idei évre
betervezett feladatainkat, beruházásainkat kivétel nélkül sikerült megvalósítanunk. Hosszú évek után aktuálissá vált a Polgármesteri Hivatal
épületének korszerűsítése, rendbetétele. Megtörtént a tetőcsere, kondenzációs kazán beépítésével átalakítottuk
a fűtési rendszert, energiatakarékos
fogyasztókkal modernizáltuk a hivatal helyiségeinek világítását, majd egy
tisztasági festés zárta a sort. Aktuálissá
vált több informatikai eszköz cseréje
is. Mintegy 14 millió forintot költöttünk a játszótér fejlesztésére. Több
mint 14 millió forintba került az óvoda
korszerűsítése – nyílászárócsere, tisztasági festés, tetőjavítás, számítógépek
cseréje –, mely összegnek mintegy 50
százalékát pályázati forrásból fedeztük. Közel egymillió forintba került az
Egészségház strukturált számítógépes
hálózatának kialakítása. Közterületeinkkel is folyamatosan törődtünk az
év során, szemétgyűjtőket vásároltunk, felújítottuk az üdvözlőtáblát és

rendszeresen átfestettük az útburkolati jeleket. Nem volt halasztható a
szennyvízátemelő szivattyúk javítása, erre 1,7 millió forintot költöttünk.
Mintegy egymillió forintos támogatást
nyújtott a testület különböző köz- és
karitatív célú programokra.
– Milyen beruházások indítását
tervezik 2022-ben?
– Két nagy beruházást kezdünk a
jövő év tavaszán. Az egyik a szennyvíztisztító telepünk felújítása és kapacitásbővítése. Ez mintegy 200 millió
forintos program. Alapvetően saját
forrásból finanszírozzuk, mert erre
nincs pályázati lehetőség, és rövid távon nem is várható. De próbálunk rá
más forrásból támogatást találni. A
másik a Móricz Zsigmond utca felújítása, amelyre mintegy 90 millió forintot
fordítunk. Már megtörtént a kivitelező
kiválasztása, december 3-án megkötöttük a szerződést. Így nincs akadálya
annak, hogy 2022 tavaszán megújuljon a községünkbe vezető útszakasz.
– A helyi kulturális és civil életet is
alapvetően befolyásolta a különleges
helyzet.
– Így igaz, a járványhelyzet adott
jellemzőinek
figyelembevételével
döntöttünk a különböző községi és
intézményi rendezvények megtartásáról, illetve elhalasztásáról. A korlátozásokat a lakosság megértéssel
fogadta. Volt olyan program, amit a
járványügyi szempontok, a lakosság

egészségének megóvása érdekében
le kellett mondanunk, de volt olyan
is, például az idősek napja, amelyet
az előírások szigorú betartása mellett
sikerült megtartanunk. E pillanatban
úgy tervezzük, hogy december 18-án
megrendezzük az iskola előtt a szokásos Mindenki karácsonyfája elnevezésű rendezvényt, melyen Gulyás
Ferenc tárnoki népzenész, előadóművész lesz a vendégünk.
– Úgy tűnik, hogy a járvánnyal
továbbra is számolni kell. Hogyan
értékeli az idei esztendőt, a tett erőfeszítéseket? Hogyan készül a képviselő-testület, a község vezetése
2022-re, és milyen együttműködést
vár el a lakosságtól?
– Jelenleg a járvány negyedik hulláma sújt bennünket, és nagyon úgy néz
ki, hogy a pandémia még egy ideig az
életünk része lesz. Úgy értékelem,
hogy településünk a rendkívüli helyzetben minden tekintetben megőrizte
működőképességét, jelentős korlátozásokra nem került sor. Azt kérem a
pusztazámoriaktól, hogy továbbra is
felelősséggel éljék a mindennapjaikat,
tartsák be az előírt és javallott járványügyi előírásokat. A képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és a helyi
intézmények mindent megtesznek,
hogy minden területen megőrizzük
az elért színvonalat.
– Az idei karácsony mennyiben
lesz más, mint a korábbi években
megszokott ünnep?
– Miként tavaly is tettük, idén is
felősséggel kell ünnepelnünk. Remélem, hogy a szűkebb családok meghitt együttlétét nem fenyegeti veszély,
közvetlen családtagjainkkal együtt,
békességben, nyugalomban ülhetjük
meg a szeretet ünnepét. Ezt a felelős
hozzáállást kérem az előttünk álló
2022-es esztendőre is. Vigyázzunk
magunkra, családunkra, faluközösségünkre! Szép karácsonyt és sikeres,
erőben-egészségben megélt új esztendőt kívánok minden kedves pusztazámori lakosnak!
Kiss Zoltán
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Születésnapi köszöntések
Az idősek napja alkalmából Pátrovics Benedek otthonában köszöntötte a 95 éves Szente Gyuláné Irma nénit.
Polgármesterünk további sok örömöt, jó egészséget kívánt Pusztazámor legidősebb lakójának.

SZILÁGYI FERENCNÉ KÖSZÖNTÉSE 90. SZÜLETÉSNAPJÁN

A FALU LEGIDŐSEBB LAKÓJA, SZENTE GYULÁNÉ, SZÜLETETT
BEDŐ IRMA POLGÁRMESTERÜNKKEL

Polgármesterünk ugyancsak felkereste és köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Szilágyi Ferencné, született
Kerkuska Annát. A virágcsokor mellett átadta az ünnepeltnek a Magyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot is.
(Szomorú tény – mint az az Anyakönyvi hírek rovatban
olvasható –, hogy az ünnepelt röviddel a köszöntést követően végleg eltávozott közülünk – A szerk.)

Anyakönyvi hírek
(2020. december–2021. november)
Újszülöttek

Elhunytak

Név

Édesanya neve

Születési dátum

Pálok-Ney Róza
Kovács Letícia
Palotás Emma
Bali Bende
Préda Brigitta
Mészáros Bálint
Schattman Mia
Kecskeméthy Veronika
Anna
Petrik Alexa
Rein Dominik
Ágoston Dénes
Spaller-Kacsó Koppány

Ney Katalin
Polgár Barbara
Völgyi Mónika
Pintér Boróka Petra
Kovács Gizella
Takács Bettina
Szendi Szabina
Kajzer Veronika

2020. 12. 15.
2020. 12. 31.
2021. 03. 01.
2021. 05. 05.
2021. 05. 25.
2021. 07. 20.
2021. 08. 11.
2021. 08. 26.

Petrik Alexandra
Gödér Barbara
Téttry Tímea
Kacsó Éva

2021. 10. 01.
2021. 10. 03.
2021. 10. 09.
2021. 10. 10.

Faragó Ilona, született Barabás Ilona (1943)
Szente Julianna (1969)
Csóli Vincéné, született Csóli Terézia (1919)
Törőcsik Sándor (1946)
Mizsei János József (1959)
Bachoffer András (1957)
Tóth Ferenc (1952)
Dzsurdzsa Istvánné, született Mogyorósi Teréz (1936)
Szilva Vilmos (1960)
Ágoston Dezsőné, született Holinszki Mária (1940)
Kiss Ágnes, született Kocsis Ágnes (1958)
Szakmayer Zsigmondné, született Filip Mária (1939)
Dzsurdzsa István (1958)
Aranyosi Imréné, született Bende Mária (1927)
Szilágyi Ferencné, született Kerkuska Anna (1931)
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Egy nehéz év margójára
Az idei év még a tavalyinál is nehezebb volt. Ez közhely, de sajnos igaz.
A Covid miatt tavaly november 3-ától
újra veszélyhelyzetet rendeltek el. Ez
idén folyamatosan érvényben volt és
van. Különböző korlátozások voltak
hatályosak májusig, amiket fokozatosan szüntettek meg. A veszélyhelyzet
és a korlátozások mindenkinek megnehezítették az életét és a munkáját.
Nem volt másként ez az önkormányzatnál, a hivatalnál sem. Ráadásul komoly
változások voltak a hivatal állományában is. Tavaly nyártól idén nyárig a
Zámoron vagy a Zámoron is dolgozók
közül négyen távoztak. A teljes hivatal
negyede hiányzott az év elején. Ezen
belül a pénzügyekkel foglalkozók 40%a hagyott itt minket. Ez nem kevés. De
ez csak a kezdet volt. Dolgozóink közül
többen kisgyermekes édesanyák. Az
óvodai csoportok, az iskolai osztályok
karantén alá kerülése, majd az óvodák
és az iskolák bezárása miatt ők kisebb
megszakításokkal hónapokra dőltek
ki a munkából. Az első negyedévben
voltak olyan hetek, amikor a dolgozók
csaknem kétharmada volt távol. Pontosabban, igyekeztek néhány órára bejönni, amikor meg tudták oldani gyermekeik felügyeletét, vagy otthonról dolgozni
home office módon. Csakhogy egy helyi önkormányzatnál, mondhatom úgy,
hogy az első vonalban, sok olyan feladat van, amit nem lehet úgy elvégezni.
Sok feladatnál (anyakönyvi, szociális,

gyermekjóléti ügyek stb.) a személyes
jelenlét és a személyes ügyintézés nélkülözhetetlen. Tavasszal még felbukkantak betegségek is. Volt, akit hoszszabb ideig kellett helyettesíteni. Csak
nyár végére kezdett a helyzet normalizálódni. Részlegesen sikerült pótolni a
távozókat, a betegség miatt távollévők
újra csatasorba álltak.
Úgy tűnt, jobb idők köszöntenek be.
De aztán jött az október, november és
a 4. hullám. Kezdődött minden előről.
A munkát részben átszerveztük. Magamat harmincéves kötődésem miatt
lélekben zámorinak is tartom. Nyártól
jóval többet vagyok itt, hiszen van helyismeretem, Sóskúton nagyobb részt az
aljegyző viszi az ügyeket. Persze nekem
is van számos és fontos sóskúti ügyem,
és az aljegyző is intézi a reszortjába tartozó zámori ügyeket. Két új munkatárs
is segítségünkre van július óta itt, miközben ideiglenesen újabb dolgozónk
távozik. Igaz ő örvendetes okból, anyai
örömök elé néz.
Mikor az újság szerkesztője felkért
ennek a cikknek a megírására, eltöprengtem, mit írjak? Statisztikai adatokat
tartalmazó cikket, száraz tényeket sorolva? Vagy mást? A más mellett döntöttem. Úgy gondoltam, megismertetem
az olvasót a nehézségeinkkel. A fenti
sorokból láthatják, hogy a hivatal sem
volt védett, minket is sújtott a járványhelyzet. Az itt dolgozókat és családjukat ugyanúgy terhelték a mindennapok
problémái és az ezt tetőző járvány, mint

minden magyar családot. Munkánkat
nehezítette, hogy a felsőbb hatóságoktól akkor sem kaptunk a járványhelyzetre vonatkozó adatokat, amikor kértünk.
Csak azért nem tapogatóztunk teljes sötétségben, mert Zámor (de még Sóskút
is) elég kicsi ahhoz, hogy legalább részleges infernális ismereteink legyenek a
járvány okozta problémákról. De ezt is
tudomásul véve próbáltunk meg segíteni a zámoriaknak ügyes-bajos dolgaikban, úgy gondolom, többnyire pozitív
eredménnyel.
Az év végéhez közeledve szeretnék
köszönetet mondani minden zámorinak, aki megértéssel, türelemmel viszonyult a hivatali dolgozókhoz, magához
a hivatalhoz. Köszönetet mondok mindenkinek, aki korrekten, emberséges
módon kommunikált az itt dolgozókkal. Ők voltak többségben az elmúlt
egy évben! Végül köszönetet mondok
Zámor és Sóskút önkormányzata minden tisztségviselőjének és dolgozójának, ideértve az óvoda és a szociális
gondozóközpont dolgozóit is, azért
a tisztességes és sok munkáért, amit
ebben a helyzetben, ebben az évben
végeztek. Bár nem az önkormányzat
alkalmazottai, de a zámori gyermekekért munkálkodnak az iskola pedagógusai és technikai dolgozói! A köszönet
őket is megilleti. Abban a reményben
kívánok mindenkinek meghitt és békés
karácsonyt, hogy a jövő év szebbet és
jobbat hoz mindenkinek!
Dr. Újházi Miklós

Közérdekű információk
Tájékoztatás igazgatási szünetről
Az önkormányzat hivatala 2021. december 27–31. között igazgatási szünetet tart.
Utolsó ügyfélfogadási nap: 2021.
december 22., szerda, az igazgatási
szünet utáni első ügyfélfogadási nap
2022. január 3.
Haláleset esetén az anyakönyvvezető az alábbi ügyeleti számon érhető el:

+36 30/372-3998
Egyéb, halaszthatatlan esetben a
következő ügyeleti telefonszám hívható:
+36 30/381-3644
Megértésüket köszönjük!
Felhívás
A növekvő megbetegedések miatt, és
a koronavírus terjedésének megakadályozása, a saját és embertársaink

egészségének megőrzése érdekében,
a Pusztazámor Községi Önkormányzat vezetése úgy rendelkezett, hogy
a Községházába való belépéskor,
valamint az épület teljes területén
KÖTELEZŐ A SZÁJMASZK VISELÉSE. Továbbá mindenkit kérünk az
előtérben elhelyezett kézfertőtlenítő
használatára.
A rendelkezés visszavonásig él.
Megértésüket köszönjük!
Önkormányzat
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Zámor főépítészének köszöntése
Lapunk előző, 2021/5. számában
számoltunk be arról, hogy Pányi Zsuzsanna, Pest megye jelenlegi főépítésze lett az Év Főépítésze. E hírhez
kapcsolódik településünk jegyzőjének írása.
Augusztus 26-án adták át az Év Főépítésze elismerést. A díjat Pányi
Zsuzsanna, Pest megye főépítésze
vehette át. Az indokolás szerint több
mint tízéves települési és tizenöt éves
megyei főépítészi munkája „…nagyban hozzájárult az emberhez méltó
és esztétikus környezet létrejöttéhez.
Munkáját több évtizedes tapasztalat,
a megbízhatóság, az együttműködési
készség, a pozitív hozzáállás és az értékteremtő javaslatok jellemzik”.
Pányi Zsuzsanna kitüntetéséról rövid tudósítás is megjelent a Zámori
Hírek októberi számában, de sokaknak lehet ismerős a név itt, Zámoron,
enélkül is. Sokak megtapasztalhatták
a napi kapcsolatokban, munkában
mindazt, ami az elismerés hivatalos
indokolásában olvasható. Az indokolás nem teljesen pontos. Pányi Zsuzsa
nem több mint tízéves, hanem sokkal
többéves települési főépítészi munkát
mondhat magáénak.
Emlékeim szerint – kimondani is borzasztó! – Zsuzsával először mintegy
harminc éve dolgoztam együtt. Ő ak-

koriban lett Érd főépítésze (korábban
az érdi városháza műszaki osztályán
dolgozott), és még én is az érdi önkormányzat munkatársa voltam. Rövid munkatársi kapcsolatunk idején is
megtapasztalhattam szakmai tudását,
rokonszenves személyiségét. Az önkormányzat 1993-ban őt és csapatát kérte
fel Pusztazámor első önálló Általános
Rendezési Tervének megalkotására.
Pányi Zsuzsa és mérnöktársai készítették el azt a településrendezési tervet,
amely felváltotta a korábbi, Sóskúttal
közös összevont rendezési tervet. Az
azóta eltelt időben sokszor volt ez az
első terv módosítva, sőt két alkalommal
a régi alapokra építve, de szinte új terv
készült. Utoljára 2020-ban fogadott el
a testület új építési szabályzatot, szabá-

lyozási tervet, településszerkezeti tervet.
Mindegyiknek Zsuzsa volt a vezető tervezője. Zámor településrendezési tervei
az általa vezetett csapat munkáját dicsérik, de ebben a munkában az oroszlánrészt mindig ő vállalta.
Ezen túlmenően számtalan egyedi ügyben segítette Zámort véleményével. Mindig komolyan vette azt a
megyei feladatot, hogy az a település,
amelyiknek nincs saját főépítésze, kérheti a megye főépítészének szakmai
segítségét. Tőle bármikor lehetett és
lehet kérni, minden esetben és szinte
azonnal teljesítette, teljesíti a kérést.
Mindezek miatt nem túlzás leírni: Pányi Zsuzsanna, sok más feladata mellett, több mint 25 éve Zámor főépítésze is. De a környéken más település is
elmondhatja ezt. Sóskút településrendezési tervei szintén kizárólag hozzá
köthetőek. Sokszor dolgozott Tárnoknak is. Megyei főépítésszé történő
kinevezése előtt Érden és Százhalombattán látta el ezt a feladatot. Tagja Biatorbágy város tervtanácsának is. Az
elmúlt években csak olyan emberrel
találkoztam, aki Zsuzsa szakmai tudásáról, egyéniségéről elismerően szólt.
Pusztazámor önkormányzata nevében gratulálok kitüntetéséhez, és
remélem, hogy még hosszú ideig számíthat a falu az ő munkájára!
Dr. Újházi Miklós

Felhívás
Pusztazámor Községi Önkormányzat felvételt hirdet
közterület-takarító
munkakör ellátására, azonnali munkakezdéssel!
Feladatok: szórt hulladék összeszedése; közterületen
lévő szemetesek ürítése; vízelvezető árkok takarítása;
járdák seprése; járdák hóeltakarítása, síkosságmentesítése.

Munkajogviszony, bérezés:
A közterület-takarítóval a Pusztazámor Községi Önkormányzat munkaszerződést köt, három hónap próbaidő
kikötésével. Bérezés a Munka törvénykönyve alapján,
megegyezés szerint.
Jelentkezéseket a titkarsag@pusztazamor.hu e-mailcímre, vagy személyesen a Pusztazámor Községi Önkormányzaton, ügyfélfogadási időben várjuk. A meghirdetett munkakörre nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Elvárások: megbízhatóság, önállóság, jó fizikum, terhelhetőség.

Munkavégzés helye: Pusztazámor közigazgatási területe (bel- és külterület egyaránt).
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Határozatok, rendeletek
Képviselő-testületi határozatok
27/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról
szóló, az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
bekezdése alapján elkészített beszámolót
és a határozat mellékleteként elfogadta.

28/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy az önkormányzat vásárolja meg
a 361 hrsz. alatti ingatlant. Amennyiben a
tulajdonos hajlandó az ingatlan eladására, a
képviselő-testület a végleges döntést a telek
értékének ismeretében, a partnerrel történt
egyeztetést követően fogja meghozni.
Határidő: a felértékelésre és a végleges
javaslattételre szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző

29/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonában
lévő 023 és 024 hrsz. alatti, erdő művelési
ágú ingatlanokat nem kívánja értékesíteni.

30/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a felelős állattartás elősegítése és az állattartók terheinek könynyítése céljából támogatást nyújt az életvitelszerűen Pusztazámoron lakók részére
az ebek és a macskák ivartalanításához, az
alábbiak szerint:
Az igénylehető támogatás összege a
2021. szeptember 1.–december 31. között
elvégzett ivartalanítás költségei közül az
egészségügyi szolgáltató (állatorvos) részére számla ellenében kifizetett díjak 50 %-a,
de legfeljebb:
Fajta/
méret

Szuka
kutya

Kan
kutya

Nőstény
macska

Kandúr
macska

40 kg
alatti

24 000
Ft

18 000
Ft

15 000
Ft

10 000
Ft

40 kg
feletti

30 000
Ft

24 000
Ft

XXXXX

XXXXX

Az akció költségeire a 2021. évben 500
000 Ft használható fel.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a támogatás igénylésének részletes feltételeit határozza meg.

31/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 10/1995.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a
alapján Községi Ösztöndíjat állapít meg a
2020/2021-es eredményeire tekintettel:
Tölgyes Anna

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Takács Hunor

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Takács Hanga

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Balogh-Molnár
Sára

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Kovács Nóra

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Lengyel Kristóf

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Kisdi-Karabinszky
Kolos

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Kisdi-Karabinszky
Mór

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Darázs Lili

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Darázs Bence

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Pálok-Ney Ágost

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Pálok-Ney Sára

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Pálok-Ney Ders

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Pechnyó Adél

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Pechnyó Petra

pusztazámori lakos

10 000 Ft

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

32/2021. (VIII. 23.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületet pályázatot nyújt be
a Magyar Falu Program keretében a falunapok megrendezésére. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

33/2021. (XI. 13.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
Máté Vencel elbirtokolta a Petőfi Sándor u. 3/B. sz., 181 hrsz. alatti ingatlant,
melyben az önkormányzatnak 664/2664
tulajdoni illetősége van. Az önkormányzat az ügyletet kész peren kívül rendezni

és megállapodás esetén elbirtoklás vagy
más jogcímen térítésmentesen átadni az
ingatlanban lévő tulajdonrészét. A megállapodás feltétele, hogy az azzal kapcsolatos költségeket (ügyvédi díj, földhivatali
eljárási díj) Máté Vencel viseli.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére, a szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

34/2021. (IX. 13.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete megvásárolja a Pusztazámor 331/2 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett
lakóház és udvar minősítésű ingatlant az
ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott értékén, 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint vételáron. Az önkormányzat a
vételáron felül átvállalja az ingatlan tulajdoni lapjára 2021. szeptember 3-áig bejegyzett terhek felét, valamint az adásvétellel
kapcsolatos valamennyi költséget.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére és az adásvételi
szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

35/2021. (X. 4.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete Pusztazámor község
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének
a 040/2-es és 054/4-es hrsz.-ú külterületi
földrészletekre vonatkozó, egy mikro farmgazdaság létrehozása érdekében történő
részleges módosításáról szóló egyeztetési
dokumentáció előzetes elfogadásáról, a
környezeti vizsgálat szükségtelenségéről,
valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról az alábbiak szerint határoz:
1. Egyetért a „Pusztazámor község településrendezési eszközeinek tárgyalásos
eljárásban történő részleges módosítása
a 040/2-es és 054/4-es hrsz.-ú külterületi földrészletekre vonatkozóan egy mikro
farmgazdaság létrehozása érdekében”
című egyeztetési tervdokumentációban
foglaltakkal.
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2. Az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
szerint a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján – a
környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembevételével – megállapítja, hogy a tárgyi módosításhoz környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.
3. A partnerségi egyeztetést a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában és a
településrendezési eszközök készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.
28.) önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint lefolytatta és lezárja.
4. Megállapítja, hogy a tervezett mikro
farmgazdaság megvalósítására és a településrendezési eszközök részleges módosítására, az új szabályozások meghatározására vonatkozó igények támogathatók,
azokkal kapcsolatban partnerségi észrevételek nem érkeztek.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a végső
szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészi
hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnál.
6. Felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.
7. Felkéri a polgármestert, hogy a záró
szakmai vélemény beérkezése után a településrendezési eszközök módosítását
terjessze be a képviselő-testület elé végső
jóváhagyásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

36/2021. (X. 4.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Móricz Zsigmond
utca felújítása” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Elfogadja az ennek során benyújtott „B”
változatú ajánlatokat (speciális gumiaszfalt
kopóréteg) és abban az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) hirdeti ki nyertesnek.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, ideértve a vállalkozási szerződés megkötését is.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

37/2021. (X. 4.) számú képviselő-testületi határozat
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A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete jelentkezik a Pest Megye Önkormányzata által minibölcsődék
építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére meghirdetett programra. A program keretében két csoportszobás mini bölcsőde terveinek kidolgozását
kéri. Az önkormányzat a programba előzetes telepítési helyszín megjelölés nélkül
kíván részt venni. Kiválasztás esetén vállalja a helyszín meghatározását, az építési
engedély megkérését és a hatósági eljárási
díjak megfizetését.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

38/2021. (X. 4.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja a jelenleg még 087/10
hrsz. alatti ingatlan teljes egészét, de nem
egyben, hanem több vállalkozás számára.
Felkéri a polgármester, hogy készíttessen
értékbecslést az ingatlanról.

39/2021. (X. 4.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat 2021/2022.
évi fordulójához csatlakozik. Az ösztöndíjpályázat keretében a következőkben
meghatározott pályázatok támogathatók:
Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A támogatás összege
havi 4000 Ft.
A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A támogatás összege
havi 4000 Ft.
A képviselő-testület valamennyi érvényesen pályázó részére biztosítja az ösztöndíjat. Felhatalmazza a polgármestert a
pályázatok eredményének megállapítására és valamennyi szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

40/2021. (X. 4.) számú képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2021. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

I. A munkatervből törli az október 19re tervezett ülést.
II. A november 23-ai ülés tervezett napirendjei a következők
1. Beszámoló a Napköziotthonos
Óvoda 2020/2021. nevelési évről és a
2021/2022 nevelési év indításának tapasztalatairól.
Előadó: Szoloszkáné Lepnyák Alíz
óvodavezető
2. Beszámoló a polgárőrség 2020. évi és
a 2021. háromnegyedévi tevékenységéről.
Felkért előadó: Babar Zoltán egyesületi
elnök
3. Tájékoztató az önkormányzat 2021.
évi beruházásainak, felújításainak előrehaladásáról.
Előadó: Pátrovics Benedek polgármester
4. Tájékoztató területrendezési, belterületbe csatolási döntések végrehajtásáról.
Előadó: dr. Újházi Miklós jegyző
5. Előterjesztés a közterületen történő
alkoholfogyasztás tiltását célzó rendelet
elfogadására.
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző

41/2021. (X. 4.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a
alapján Községi Ösztöndíjat állapít meg a
2020/2021-as eredményeire tekintettel az
alábbiak szerint:
Hortobágyi Fanni pusztazámori lakos
10 000 Ft
Csóli Leila Rebeka pusztazámori lakos
10 000 Ft
Michnay Kitti pusztazámori lakos
10 000 Ft
Aranyosi Zselyke Dóra pusztazámori
lakos 10 000 Ft
Hortobágyi Norbert pusztazámori lakos 10 000 Ft
Szilágyi Eszter Katalin pusztazámori lakos 10 000 Ft
Zsoldos Márk Adolf pusztazámori lakos
10 000 Ft
A képviselő-testület középiskolai ösztöndíjat állapít meg a 2021/22-es tanévre
az alábbiak szerint:
Szilágyi Eszter Katalin pusztazámori lakos 4000 Ft/hó
Zsoldos Márk Adolf pusztazámori lakos
4000 Ft/hó
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
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42/2021. (X. 4.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámor Római Katolikus Plébánia
(2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 7.,
adószám: 19184001-1-13) részére a Petőfi
Sándor utca 7. sz. alatti templom és plébánia épületének felújítására újabb 500 000
Ft összegű támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Zárt ülés keretében egyéni szociális kérdésekben született határozatok: 25/2021.
(VIII. 23.); 26/2021. (VIII. 23.); 43/2021. (X.
4.) számú képviselő-testületi határozat.

Önkormányzati rendeletek
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben megalkotott
rendeletei megtalálhatóak az önkormányzat hivatalos honlapján. Ezek közül fontosnak tartjuk megemlíteni a Pusztazámor
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 29.) önkormányzati
rendelete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítását. A helybéli
tehetségek támogatásához kapcsolódóan
a rendelet alapján készült egy összefoglaló kivonat, amely tartalmazza a fontosabb
tudnivalókat a kérelem benyújtásához
(lásd. 11. oldal).
A másik lényeges témakör, amely alapjául szolgált az önkormányzati rendeletalkotásnak, a közterületen történő szeszesital-fogyasztás. A rendelet célja a szeszes
ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, a közterület-használat rendjének
megőrzése és megtartása, a közterületek
tisztántartása, valamint a közterületi rendbontások, rendzavarások megelőzése.

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (XI. 29.) önkormányzati
rendelete
A szeszes ital közterületen történő
fogyasztásának tilalmáról
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
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cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
200. § (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak
figyelembevételével a következőket rendeli el:

4. §
Szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételei

E rendelet alkalmazásában:
a.) közterület: a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. §
(2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.
b.) szeszes ital: a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a.
pontja szerinti minden alkoholtartalmú
ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati
jellegű szeszes kivonatát és az ezek
felhasználásával készült terméket, továbbá
az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú
üdítőitalokat.
c.) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet.
28.§ a) pontja szerinti rendezvény.

(1) E rendelet 3.§ (3) és a 4. § (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Pusztazámor
község belterületének közterületein tilos a
szeszes ital fogyasztása.
(2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszesital-fogyasztás tilalma nem
terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület – foglalási engedélylyel rendelkező, szeszes ital kimérésére
jogosult vendéglátóipari egységekre és
annak érvényes engedéllyel rendelkező
előkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos nyitvatartási idejében,
b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve az önkormányzat hivatalához bejelentett alkalmi rendezvények területére, a rendezvény idején, a
bejelentett családi, községi és sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre,
bejelentett civil szervezetek, intézmények
hivatalos rendezvényeire (pl. lakodalmas
menet vagy szüreti menet, a rendezvény
területére, útvonalára és idejére),
c) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény 70. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésével megvalósuló közterületi értékesítés esetén, az
értékesítés területén belül,
(3) A közterület-használati engedély jogosultja, valamint a szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátóipari egység köteles
vendégkörét tájékoztatni, hogy mely területre vonatkozik az engedélye, azaz mely
területen fogyasztható szeszes ital a rendelet megsértése nélkül. Az erre vonatkozó tájékoztató tábla mintáját, valamint
a közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról
tájékoztató tábla mintáját jelen rendelet
melléklete tartalmazza.

3. §
A rendelet hatályai és mentességek

5. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet területi hatálya Pusztazámor község közigazgatási területén lévő
belterületi közterületekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya minden,
Pusztazámor
község
közigazgatási
területén, bármilyen jogcímen tartózkodó
természetes személyekre terjed ki.
(3) A rendelet időbeli hatálya nem
terjed ki minden év május 1. napján 6.00
órától május 2-án 6.00 óráig, valamint
a december 31. napján 18. 00 órától a
következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.

Jelen rendelet 2022. január 1. napján lép
hatályba.

1. §
A rendelet célja
A szeszes ital fogyasztásának közterületen
való korlátozásával kapcsolatos szabályok
megalkotásának célja, hogy elősegítse a
közterület-használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájáruljon a közterületi
rendbontások, garázda cselekmények és
rendzavarások megelőzéséhez.

2. §
Értelmező rendelkezések

Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző
polgármester
A rendeletet a Pusztazámor Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.
november 23-ai ülésén fogadta el. Kihirdetve 2021. november 29-én lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

11 / ZÁMORI HÍREK

2021/6

Közérdekű információk
Megváltozott az otthonfelújítási
támogatás igénylésének határideje

Felhívás lakossági pályázók részére
– napelemes rendszerek

A támogatásra jogosult, gyermeket nevelő családok részére igényelhető otthonfelújítási támogatás igénylési határidejét meghosszabbították. A támogatás
iránti kérelmet a lakáson végzett valamennyi felújítási munkálat befejezését
követően, a számlák kifizetését követő
60 napon belül, de legkésőbb 2022.
december 31-ig lehet benyújtani. Több
számla esetében a 60 napos igénylési
határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. Lényeges, hogy nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy két számla kiállítása között
mennyi idő telhet el. A támogatásról
részletes információkat az Államkincstár honlapján lehet elérni. Elérhető ott
kalkulátor, az igénylés online benyújtásához szükséges felület. Letölthetők
a kérelem benyújtásának nyomtatványai. Olvashatók a gyakran ismétlődő
kérdések és az azokra adott válaszok.
Forrás: Magyar Államkincstár hivatalos weboldala

RRF-6.2.1 „Lakossági napelemes
rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázatról lakossági pályázók részére.
A pályázat keretében kizárólag az
alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:
1.) Tetőszerkezetre helyezett, saját
fogyasztás fedezését célzó napelemes
rendszer létesítése, vagy
2.) Tetőszerkezetre helyezett – alább
részletezett kapacitáskorlát mellett –
napelemes rendszer létesítése, fűtési
rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia-tároló beépítése
és nyílászáró cseréje.
Pályázók köre: nagykorú természetes személy (magánszemély), a 2020.
évben jövedelemmel rendelkezők a
személyijövedelemadó-bevallás szerinti összevont jövedelmüknek egy főre
jutó összege 0 forint és 4 850 000 forint
közé essen. Vissza nem térítendő támo-

gatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100%, az elnyerhető támogatás legfeljebb az 1.) esetén bruttó 2 900
000 Ft, a 2.) esetén bruttó 11 300 000
Ft. Vagyis, ha a teljes költség ezeken az
összegeken belül marad, akkor önrész
nélkül is lehet támogatást nyerni.
A pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal,
de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadási
ütem Pest megyében 2021. 12. 27.
17:00 órától 2022. 01. 17. 18:00 óráig (illetve túljelentkezés esetén addig,
amig fel nem függesztik a beadásokat). Fontos tudnivaló, hogy a beruházás csak a Regisztrált kivitelezői listából választott, szerződött kivitelezővel
valósítható meg. A támogatási kérelem
benyújtásának feltétele a kivitelezővel
megkötött előszerződés.
Részletes információk (felhívás, mellékletek, regisztrált kivitelezők listája)
a hivatalos weboldalon érhetők el.
Forrás: napelem.palyazat.gov.hu
Önkormányzat

Forrás: 10/1995. (IV. 27.) számú rendelet a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Karácsony
A téli napforduló ősi ünnepe; a kereszténységben Jézus Krisztus földi
születésének emléknapja; az öröm
és békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld, az életet adó fény megszületésének ünnepe. A világosság örök győzelme a
sötétség fölött.
Karácsony: Krisztus születése; a
szűzivé varázsolt lélekben, mint
egykor Mária tiszta méhében a
megfogant élet most világra szépül,
megszületik a Megváltó, aki eloszlatja rideg tamáskodásunkat, megváltja
ősszüleink bűnét, eltörli az örök halált, születésével életet szerez mindannyiunknak. Jézus világrajöttével
Isten emberré lesz, az örök Ige megtestesül, amint János apostol mondja
Evangéliumának prológusában: „És az
Ige testté lőn, és miköztünk lakozék;

és látók az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttének dicsőségét, ki tele volt
malaszttal és igazsággal.” (Jn.1,14)
Jézus születése mindenki számára
üdvösséget hoz, aki engedi, hogy a
lelkében a kegyelem által megszülethessék az üdvözítő Jézus. Isten nem
hagy magunkra, belép a zilált, rohanó életünkbe, hogy újjáteremtsen és
megerősítsen bennünket. Ha elfe-

lejtjük az ünnep természetfölötti
vonatkozásait, akkor a karácsony
nem lesz más, mint az ajándékozások kiváltságos ideje Istennel
való találkozás nélkül. Az ajándékozás kimerítő kötelezettség lesz
a piac által manipulálva. A lelki
felkészülés helyett kényszerű rohanás és pénzköltés. De hát mit ér
a karácsony Jézus nélkül?
Adja Isten, hogy az idei karácsony
ne csak emlékezés legyen egy régmúlt,
csodálatos születéstörténetre, hanem
Jézus mindennap megszülessen bennünk, és ezáltal újuljon meg életünk.
„De bármint legyen, biztos, hogy a
világ éjét csak a karácsony fénye, az
emberiség álmát csak a karácsony
víziója képes földeríteni.” (Prohászka
Ottokár 1910)
F. Zs.

Az ünnep lényege
Magányos férfi utazott egy vidéki kisvárosba. Barátai hívták,
hogy ne töltse egyedül a szentestét. Az utolsó vonattal érkezett;
már erősen szürkült, alig járt valaki az utcákon. Az egyik kirakat
előtt észrevett egy kopott ruhás
kisfiút. Nagy, vágyódó szemei
egy kis betlehemre szegeződtek.
A férfi megszólította: „Ezt szeretnéd megvenni?” A fiú bólintott,
de nem vette le a szemét a kirakatról. „Nem is lehet drága” – folytatta
a férfi. A kisfiú kihúzta kezét a zsebéből; tíz krajcáros csillogott benne. „Ezt az előbb találtam, de ezért
nem adnak semmit.” A férfi elkérte a
pénzt, s fény felé tartotta. „Hallod-e,
ez nem közönséges pénz, bizonyára
az angyalok ejtették el.”
A gyerek csodálkozva nézett a
férfira. „Gyere, menjünk be az üzletbe” – és megfogta a hideg kis kezét.
Bent már senki sem volt, csak az idős
kereskedő. Udvarias mosollyal szólt:
„Éppen zárni készülök.”
A férfi hunyorított a szemével: „Akkor a legjobbkor jöttünk. Kis barátom

egy rendkívüli pénzt talált. Az angyalok vesztették el. Azt veheti rajta, amit
csak akar.” Ezzel ismét ráhunyorított
a kereskedőre, és az megértette. Kezébe vette, megvizsgálta a pénzt. Aztán sugárzó arccal mondta: „Micsoda
szerencse, te aztán jó fiú lehetsz. Válaszd ki hát, amit szeretnél!”
A gyerek először a kereskedőre,
azután az ismeretlen férfira nézett.
Mindkettő tekintetéből biztatást olvasott ki. Erre rámutatott a kirakatban
csillogó betlehemre: „Ezt szeretném.”
A kereskedő szépen becsomagolta,
szaloncukrot is adott hozzá. A gyermek boldogan hagyta el a boltot.
Az ismeretlen férfi ekkor elővette
pénztárcáját, s fizetni akart. „Szó sincs

róla, uram – szólt a kereskedő.
Ma este nekem is karácsonyom
van. Az a Jézus, akit ma ünnepelünk, figyelmeztetett bennünket:
Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt Nekem teszitek.”
A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten
tudták, hogy ebben a pillanatban
született meg a szívükben a kis
Jézus…
Végezetül – Ady Endre soraival – kívánok a Zámori Hírek minden olvasójának várakozásteljes adventi készülődést, kegyelmekben gazdag, szent
Karácsonyt és áldott, békés Újesztendőt. Legyen ennek az ünnepnek legnagyobb ajándéka maga a hozzánk
betérő Jézus Krisztus, akit lelkünkben
hordozhatunk és másoknak tanúságot
téve adhatunk életünk mindennapján!
„Hiszem, hogy egymást szeretve
egymást megértve könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
Fekete Zsuzsanna
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Kedves Olvasó!
Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy
gyorsan megy az idő. Advent 1. vasárnapjával kezdődik az új év, így már
a katolikus keresztény testvéreimmel
kívánunk egymásnak boldog új évet!
Ismét eltelt egy egyházi év, és lassan a
polgári évben is köszönthetjük a 2022es esztendőt. Advent beköszöntével az
emberekben vegyes érzelem támadhat. Öröm, bánat, szorongás. Öröm,
hogy közeleg az ünnep, együtt a család, minden békés. Szorongás, hogy
mit süssünk, mit vegyünk a boltban és
hogy mennyit. A mai világban nagyon
felgyorsultak az események, ennek
köszönhetően a nagy kapkodásban
elfeledkezünk a Vendégünkről! Milyen
örömmel is szoktunk készülődni egy
születésnapra. Meghívjuk, várjuk azt
a személyt, akiről szól az ünnep. Kitakarítunk, díszítünk, főzünk, a család
minden tagja izgalomtól ég, hogy meglepjük azt, akinek a születésnapjára készülünk, és várjuk, hogy ő ehhez mit
fog szólni, mekkora lesz a meglepődés
az arcán. Elcsépelten a szeretet ünnepének hívjuk a karácsonyt, de elsősorban nem ember és ember között, nem
férj és feleség, nem szülő és gyermek
között kell meglennie a szeretetnek,
hanem Isten és ember között.
Karácsony a mi Jézus Krisztusunknak a születésnapja. Ő az ünnepelt,
Őt kell befogadnunk a lakásunkba és
elsősorban a szívünkbe! Ha Krisztust
mint meghívott vendégünket be is en-

SPÁNYI ANTAL SZÉKESFEHÉRVÁRI MEGYÉS PÜSPÖK MEGGYÚJTJA AZ ELSŐ ADVENTI GYERTYÁT

gedjük az ő ünnepére, akkor születik
meg a béke és a szeretet az otthonunkban. Nem a békét és szeretetet
kell megteremtenünk, hanem készülni
Jézus Krisztus születésnapjára, készíteni Krisztus helyét a szívünkben, és
az ünnepeltet mindig a legelőkelőbb
helyre ültetjük le. Az advent szó eljövetelt jelent, az Úr eljövetelét.
A karácsony szóljon Jézusról; és ez
nem azt jelenti, hogy nem veszünk
ajándékot, nem csomagoljuk azt be,
nem főzünk finomat a szeretteinknek,
hanem azt, hogy Jézus születésnapjának megünneplésén Jézusé az első
hely. Már az ünnepre készülve előre,
SISA LÉNÁRD PLÉBÁNOS

és az ő megérkezésekor, szenteste
megadja azt a békét és azt a szeretetet,
amellyel teljes lesz az emberi készület
és az egymás megajándékozása, ember és ember között, férj és feleség között, szülő és gyerek között. Ez az ünnep nem ér véget decemberben, sem
januárban, hanem elkísér bennünket.
Vártuk, eljött, megünnepeltük az Urat
– viszont nem szeretnénk Őt marasztalni? Miért is engednénk el Őt karácsony főünnepe után, az Ő békéjét és
szeretetét, hogy amikor az ég beborul
felettünk és viharba kerül az életünk,
tudjunk Őhozzá mindig is fordulni.
Advent, eljövetel; eljött az Úr hozzánk karácsonykor, megragad minket
ezen az ünnepen a Szentháromság
csodája. Megragadott emberek leszünk, és csak a megragadott ember
tud megragadó emberré válni. A megragadottak tudják kinyújtani kezüket a
másik felé, megosztani velük „kenyerüket”, bármekkora is az. És ők tudnak örömet, színt vinni egy olyan világba, ahol sok a keserű, panaszkodó,
életunt, cinikus ember. Megteremtve
Krisztus helyét és Őt várva, Őt megünnepelve a szeretet szó a szívünkben
nem ünnep lesz már csupán, hanem
egy állapot, melynek természete az,
hogy adjon; adjon magából a világnak, és az ember elragadóvá váljon.
Sisa Lénárd plébános
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Iskolai programok a 2021–22-es tanév
első félévében
Iskolánk dolgozói az őszi időszakban
mindent megtettek azért, hogy a több
év óta hagyományossá vált iskolai és
községi programjaink ismét megvalósulhassanak.
Szeptemberben a Fecskeavatón köszöntöttük elsőseinket. A hónap végén
megemlékeztünk a népmese napjáról.
Októberben az állatok világnapja alkalmából tárgyalkotó pályázatot hirdettünk, melyre nagyon sok kreatív
munka érkezett. Mint mindig, most is
jutalmaztuk azokat a gyerekeket, akik
színvonalas alkotásukkal színesítették
iskolánkat. Október 21-én, pénteken
megrendeztük Tök-Jó napunkat, ami
szintén évek óta hagyomány már iskolánkban. Ezen a napon iskolásaink
vegyes csoportokban tréfás feladatokat oldanak meg, különböző helyszíneken. Ez az idei tanévben is így volt.
Az ősz jellemzője, a tök minden feladatban megjelent.
A helyszínek a következők voltak:
Főzzünk tököt! Figyelj a részletökre!
Matökmatika. Ügyeskedjetök! Banyatanya. Tökéletes útvonal. Verset költök.
A tréfás helyszínek és feladatok ötletgazdája kolléganőm, Judák-Kiss
Anikó, akinek ezúton is gratulálok
kreativitásához. A többi kolléganőnek is köszönöm a segítséget, hiszen

ők az ajándékok beszerzésében, az
oklevelek megszerkesztésében, a pályamunkák elbírálásában, a vetélkedő
megvalósításában és lebonyolításában folyamatosan feladatot vállaltak.
A Tök-Jó nap után következett az
őszi szünet, mely ideje alatt kipihenhették magukat tanulóink. Ehhez a
szép napos kirándulóidő is hozzájárult. Az őszi szünet után, november
12-én, pénteken megünnepeltük a
szülői munkaközösség segítségével a
Márton-napot. A lámpás felvonulás
délután fél ötkor indult az iskola épülete elől, ahonnan elsétáltunk a Levente térre, majd a Koroda-kertbe, ahol
meleg tea és pogácsa várta a fáradt
felvonulókat. Séta közben énekeltünk,
beszélgettünk. A program nagyon jó

hangulatban telt, a közösségi élmény
felejthetetlenné vált.
A továbbiakban is várnak még ránk
programok, melyek közül először az
adventi vásárt rendezzük meg az iskola tornatermében, ahol szintén a
szülői munkaközösség segíti munkánkat. Itt kézműves foglakozások várják
majd a tanulóinkat.
A karácsonyig tartó adventi időszakban szeretnénk ráhangolódni az ünnepekre. Adventi naptárat fogunk készíteni
tanulóink számára, kézműves foglalkozásokon díszítést készítünk közösen az
osztálytermek ünnepi dekorációjához;
gyertyagyújtó kis műsorokkal kedveskednek majd egymásnak osztályaink.
Közben persze izgatottan várjuk a Mikulás érkezését is. Reményeink szerint
az idei Falukarácsonyon is szerepelnek
tanulóink egy kis műsorral.
Szívből remélem, hogy a vírus nem
árnyékolja be mindennapjainkat, és
a tervezett programjaink megvalósulhatnak.
Jó egészséget és békés adventi időszakot kívánok minden kedves olvasónak a magam és kollégáim nevében!
Patóné Hradil Adrienn
tagintézmény-vezető
Fotó: Németh Judit
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Márton-napi vigasság
az óvodában
Nagy örömünkre idén meg tudtuk
tartani a néhány éve óvodánkban
hagyománnyá váló Márton-napi
délelőttöt. Fokozott várakozással
készültünk a programra, természetesen a hatályos jogszabályok betartása mellett. Szerettünk volna
olyan programmal kedveskedni,
mely a család minden tagjának örömet okoz, némileg hiányt pótolva
a járvány miatt korábban elmaradt
rendezvényekért.
Az esemény első helyszínéül az
iskola tornaterme szolgált, ahol a
Márton-napi hagyományok felelevenítése mellett a meghívott népzenész, előadóművész, a tárnoki
Gulyás Ferenc – a Nox együttes
hangszeres zenésze – interaktív bemutatót tartott a gyerekeknek. Számtalan különleges hangszerrel ismerkedhettek meg a résztvevők, melyek
közül többet ki is próbálhattak. Így
fordulhatott elő, hogy a gyerekek
közreműködésével rögtönzött zenekar húzta a talpalávalót.
Ezután Páll Éva Junior Prima-díjas
előadóművész néptáncfoglalkozást
tartott a gyerekeknek és az arra vál-

lalkozóknak. Éva nénit a gyerekek
már jól ismerik, hiszen – amennyiben a járványhelyzet engedi – évek
óta néptáncot tanít óvodásainknak.
A program zárásaként az óvoda
udvarán találkozhattak a gyerekek
egy élő libával, akit kukoricamorzsolás után akár meg is etethettek.
Finom libazsíros, lilahagymás kenyérrel és meleg teával is kedveskedtünk a résztvevőknek, jó volt
látni mindannyiuk örömét.
Köszönjük szépen mindazoknak,
akik hozzájárultak a program sikeréhez!
Szerencsésné Tokaji Veronika

Gerinces problémák
Ma minden harmadik 20 éves és
minden második 30-40 éves európai ember szenved valamilyen
mozgásszervi megbetegedésben.
A mozgásszervi problémák jelentős részének kialakulásához az állandósult mozgásszegény életmód,
az ülőmunka, a helytelen terhelés,
illetve a hibás testtartás és mozgásminták vezetnek. A csigolyák nap
mint nap ugyanazt a súlyos terhelést kapják: elöl közelednek egymáshoz, hátul szétnyílnak, ezáltal
folyamatosan tolják hátrafelé a
köztük lévő porckorongot. Hosszú
távon a porckorong hátra boltosulhat, és máris a porckorongsérvesek
egyre népesebb táborát gyarapítjuk.
A legtöbb betegség évek alatt
alakul ki, így értelemszerűen a gyógyuláshoz is hosszú
időre van szükség. A
gerincterapeuta legfőbb feladata felismerni azt, hogy pontosan milyen
helytelen mozgásminták vezettek
a betegség kialakulásához. A kiváltó okok tudatosításával, a helytelen
terhelések, testtartások, szokások
kiküszöbölésével általában kivédhető a betegség kiújulása.
Ezt követi maga a kezelés, azaz
a terapeuta összeállít és megtanít
a betegnek olyan gyakorlatsorokat, amelyek célja a károsodott
mozgásszerv(ek) rehabilitációja,
az izomegyensúly helyreállítása, megfelelő stabilitás biztosítása. Háromlépcsős mozgásterápiával (mobilizálás, stabilizálás és
a mozgásminták újratanításával)
érhetjük el hosszú távon a teljes
gyógyulást, legyen itt szó akár gerinc-, térd- vagy csípőízületi problémáról.
Tehát Te magad vagy a megoldás kulcsa! Keress hozzá megfelelő terapeutát, aki segít személyre
szabni a gyógyulási folyamatot.
Sporttársi üdvözlettel:
Szalay-Jónás Anna
TárnokFit
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Ismerd meg a szomszédodat
Az örök zámori: Panni néni
Különleges emberről írok a mostani,
karácsonyi számban. Valakiről, aki
pusztazámori is és nem is, de örök
szomszédunk marad. Valaki, aki bár
nem itt született, de itt élt hosszú
éveken keresztül, szívén viselte a falu
sorsát, ideköltözése első pillanatától
fogva együtt dobbant a szíve a faluéval. Ő a majd’ mindenki által ismert
Panni néni, született Páli Anna. Panni néni önhibáján kívül sajnos már
nem lakik Pusztazámoron, de szinte
minden héten idelátogat úton hazafelé kápolnásnyéki látássérült barátjától, hogy beköszönjön régi kedves
szomszédjainak, ismerőseinek.
– Hogyan kezdődött, Panni néni? Miért lett Ön pusztazámori lakos?
– A lányom vette meg a telket a
Barcza György utcában még a ’90-es
években befektetési céllal. Évekig nem
is tudtam, hogy van egy kis földdarabunk itt, amikor is egy hideg téli napon

PÁLI ANNA: „ÚGY ÉREZTEM, EZÉRT
A KÖZÖSSÉGÉRT ÉRDEMES TENNI.”

csörgött a telefon, az érdi vízművektől
hívtak. Egy kedves hang közölte, hogy
a pusztazámori telkünkön a víz nincs
elzárva rendesen, ezért több méteres
jégoszlop alakult ki a telek közepéből
feltörő víz miatt. Mondtam, hogy ez
csak valami félreértés lehet, mert nekünk nincs Pusztazámoron telkünk.
Kiderült, hogy van, csak a lányom
nem beszélt róla. Ekkor megnéztem
a térképen, hol is van Pusztazámor,
hogyhogy én nem is ismerem ezt a
helyet, pedig milyen közel van Budapesthez! Vajon hogyan jutok én
el oda, tömegközlekedéssel vagy
autóval? Van ott egy romtemplom,
mondták. Az jó, gondoltam, szeretem
a régi műemlékeket. Végül egy őszi
napon a Skoda 100-asommal egyedül
nekivágtam az útnak, akkor még nem
volt az M7-ről lehajtó, és csak Biatorbágyon vagy Érden keresztül lehetett
elérni Pusztazámort. Rossz időpontot
választottam, ugyanis napok óta esett
az eső, és az utcában akkor uralkodó
állapotok miatt sajnos azonnal elakadtam a hatalmas sárban, se előre, se
hátra. Elképzelni sem tudtam, hogyan
keveredek ki ebből a slamasztikából,
de szerencsémre egy segítőkész falubeli, aki nem volt más, mint Orosz
Béla, kihúzott a teherautójával. Ő volt
az első ember, aki szóbaállt velem
Pusztazámoron. Kedveltem ezt a telket, folyamatosan kijártam ide, rögtön
a kezdetekben ültettem is rá gyorsan
100 gyümölcsfát, mert szenvedélyesen szerettem a kertet gondozni. Pár
év múlva azonban jött a felszólítás,
hogy a szabályzat szerint házat kellett
volna már építenünk rá, de a lányommal azt sem tudtuk, hogyan fogjunk
hozzá.
– Mégis kiköltöztek ide pár év
múlva. Mi volt vonzó Pusztazámorban?
– Mint nagyrészt a többi lakos, aki
az újtelepi részén lakott már akkor
vagy költözött ide azóta, mi is Budapestről jöttünk ide. Mivel egy Csongrád megyei faluban, Nagymágocson
születtem és nőttem fel, vágytam a

PANNI NÉNI FEKETE ZSUZSANNÁVAL
vidéki életre, a friss levegőre, állatokat
akartam tartani, szerettem volna igazi
jószomszédi közösségben élni. Biztos voltam benne, hogy én nem akarom eladni a telket, ide akartam költözni, úgy megszerettem ezt a bájos
kis falut, úgyhogy felkerestünk egy
építőirodát Érden, tervezzen nekünk
házat rá. Mivel a mi telkünk volt a
legalacsonyabb ponton lévő terület
az utcában, és minden víz ide folyt le
a magasabb pontokról, ezért nagyon
vastag beton alapot kellett csináltatnunk a házunknak, hogy ne vizesedjenek be a falak később. Az alap megépítésének költsége rendkívül magas
volt a ház további építési költségéhez
képest, de megérte, ugyanis soha nem
vizesedtek a falak, és remélem, hogy
aki most ott lakik, ennek a tulajdonságnak nagy hasznát veszi. Megvolt
az előnye is a nedvesebb területnek,
ugyanis nekem teremtek a környéken
a legszebb zöldségeim, gyümölcseim,
voltak évek, amikor 40 dkg-os termé-
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seket szüreteltem az őszibarackfákról.
– Miért kellett mégis elköltöznie,
ha ennyire szerette ezt a házat, ezt
a falut?
–Igen, nagyon ragaszkodtam ehhez az épülethez, az utcához, Pusztazámorhoz. ÉPÜLT 1998-BAN: ez
volt kiírva a ház homlokzatára a
Zsolnai gyárban egyedileg legyártatott sötétzöld kerámia betűkkel
és számokkal. Sajnos a külső felújítás után nem került vissza a felirat
a házra, de hátha megtartották és
egyszer visszarakják rá. Egy komoly
betegség miatt kellett beköltöznöm
ismét Budapestre, amiből nem volt
biztos, hogy felépülök. Munka mellett terhet jelentett a lányomnak a ház
gondozása, fenntartása, ezért eladta.
Szerencsére vagy a Jóisten akaratából felépültem a betegségből, de már
nem költöztem vissza. A belvárosban
lakom egy szép és kényelmes lakásban, minden elérhető közelségben
van, ami megkönnyíti mindennapjaimat. Autót azóta is vezetek, így
elég mobil vagyok, saját magam intézem a dolgaimat és gyakran ki tudok
ide jönni meglátogatni régi kedves
szomszédjaimat, ismerőseimet.
– Ön jelentős szerepet töltött be
a falu közösségi életében, 2016-ban
Pusztazámorért emlékéremmel tüntette ki a képviselő-testület. Mindig
ennyire szívén viselte az aktuális közössége sorsát?
– Igen, mindig érdekelt a környezetem, állandóan emberek között
voltam, de nem foglalkoztam kifejezetten közösségépítéssel. Pénzügyesként dolgoztam a mezőgazdasági
iparágban, később könyvelő lettem
saját vállalkozásomban. Pusztazámoron azonban olyan közösség fogadott,
aminek rögtön az első pillanattól része akartam lenni. Öt évvel ezelőtt,
amikor megkaptam a Pusztazámorért
emlékérmet, az újságban is megjelent
A HÁROM FALU KÉT KERÉKEN
RENDEZVÉNYEN
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beszédemben már felsoroltam egyszer azt a sok kedves embert, akik
önzetlenül segítettek abban, hogy
minél hamarabb ideköltözhessek és
beilleszkedhessek a falu életébe. Volt
olyan, aki kerítést segített építeni, volt,
aki tyúkólat telepített nekem, csibéket
kaptam, még egy fehér pulit is ajándékozott nekem egyik kedves szomszédom. Vezérnek neveztem el és 16
évig társam volt jóban-rosszban.
Amikor azonban ideköltöztünk,
elkezdett érdekelni a falu története, az itt lakó emberek élete, sorsa,
meg akartam ismerni jobban azokat,
akikkel összehozott a jószerencse.
Akkoriban minden közgyűlésen részt
vettem, tudni akartam, mi történik
a faluban, ha már egyszer itt lakom.
Megtudtam, hogy ez a falu komoly
történelmi múlttal rendelkezik, hiszen
már a rómaiak korában is erre kanyargott a Bécsbe vezető út.
– Az 1999-ben Halmainé Meszleny Katalin által létrehozott, de
azóta sajnos megszűnt Zámori Kör
Közhasznú Egyesület hosszú ideig
jelentős szerepet töltött be a Pusztazámor kulturális életében. Ön miben
segítette az egyesület munkáját?
– Ilyen jó kezdeményezéshez az első
pillanattól fogva szívesen csatlakoztam, már a kezdeteknél tagja lettem
én is az egyesületnek. Úgy éreztem,
ezért a közösségért érdemes tenni. Tizenhat évig laktam Pusztazámoron, ez
volt egész életemben a legjobb hely,
ahol valaha éltem. Imádtam az itteni
emberket, a falut, a Kiss Ági által szervezett programokat, összejöveteleket,
azt, hogy itt fontosnak tartják a kultúrát, a hagyományőrzést, a közösséget.
Érdekelt az a lehetőség, hogy hogyan
lehet az újonnan beköltözött és az itt
született embereket összekovácsolni.
Úgy tapasztaltam, hogy Pusztazámoron mindenkivel szót lehet érteni,
soha nem volt ellentét az emberek
között. A Zámori Körben régi lakosok
és újak közösen, összefogva, a falu
közösségéért tenni akarással dolgoztak, egy cél érdekében tették bele önkéntesen a munkájukat. Szerveztünk
programot gyermekeknek, fiataloknak, időseknek egyaránt. Anyák napi
megemlékezés,
környezetvédelmi
verseny, madarászovi, madarászsuli,
ez csak néhány program a sok közül,
de csatlakoztunk a Három falu két

keréken rendezvényhez, amit Tárnokkal és Sóskúttal közösen szerveztünk.
Hangsúlyt fektettünk a falu értékeinek
felkutatására, megőrzésére, Pusztazámor bemutatkozik címmel rendkívül
igényes kis kiadványt jelentettünk
meg – Fekete Zsuzsa munkáját dicséri
–, melyben összegyűjtöttük a faluról
az összes kulturális, történelmi, földrajzi tudnivalót. Felkutattuk a pusztazámori nemesség családfáját az
1300-as évekig visszamenőleg, ami
szintén büszkeséggel tölt el. Egyetlen
nagy fájdalmam az, hogy a Zámori
Kör által már 20 éve megálmodott és
megterveztetett közösségi ház, ahol
a napi szintű közösségi életet lehetne
szervezni, még azóta sem épült meg.
Remélem, hogy egyszer majd állni fog
és még én is ott lehetek a megnyitóján.
– Ön úgy tudom, hogy sokszor írt
cikket a helyi újságban.
– Igen, Kiss Zoltánnal, aki mai napig
szerkesztője a Zámori Híreknek, nagyon jó kapcsolatot ápoltam, mindig
volt egy-két ötletem, amiről lehet írni
a falu életével kapcsolatban. Érdekelt
a pusztazámori régi falusi élet, ezért
gyakran felkerestem a helybéli idős
embereket otthonukban, és megkérdeztem például azt, hogyan ünnepelték régen a faluban a karácsonyt.
Meglátogattam Tera mamát, Annuska
óvó nénit, Békési Géza bácsit, hogy
meséljenek emlékeikről. Akkoriban ez
megjelent egy újságcikkben is. Tera
mamát annyira megsajnáltam, amikor
mesélte, hogy nem volt neki kislánykorában babája, hogy vettem neki egyet,
igazi szép régi darabot a Babaklinikától és nekiajándékoztam. A több mint
100 évet megélt Tera mama már sajnos
nincs köztünk, de azért remélem, hogy
a baba még most is megvan valamelyik unokájánál, dédunokájánál.
– Kedves Panni néni! Örülök, hogy
kicsit jobban megismerhettük, köszönöm, hogy megosztotta velünk
emlékeit, és remélem, hogy ezután
a nehéz és szomorú pandémiás időszak után újra kialakul Pusztazámoron egy olyan közösségi élet, amely
méltó folytatása lesz Kiss Ágnes néhai művelődésszervezőnk áldozatos
munkájának és a Zámori Kör által
szervezett színvonalas közösségi
életnek.
– szöszi –
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Új szervezetek a közösségi és civil élet
fellendítéséért
Zöld Zámor Természetés Környezetvédő Egyesület
Örömmel tudatjuk, hogy ez év októberében megalakult a Zöld Zámor Természet- és Környezetvédő Egyesület
(tagjai: Csontos Anikó, Csuta Albert,
Gombos Gábor, Tölgyes-Háy Katalin,
Karabinszky Helga, Pálok-Ney Attila,
Rátay Csilla, Réder Ferenc, Tóth Tamás).
Célunk egy olyan közösség építése,
amely fontosnak tartja és tevőlegesen
is részt kíván venni a természeti erőforrások, azaz a környékbeli erdők,
mezők, talaj, a vízkészlet (patak), a
biológiai sokféleség (madarak, beporzó rovarok, kisemlősök stb.) és az
épített értékek védelmében. Mindezt
a jelen és a jövő nemzedékek érdekeit
szem előtt tartva tesszük.
Feladatunknak tartjuk településünket egy olyan fenntartható fejlődési
pályán tovább segíteni, melynek az
egészséges környezet mellett része a
gyalogos és kerékpáros közlekedési
módok lehetőségének kialakítása, közösségi terek, fenntartható turisztikai
fejlesztések létrehozása, melyek gyermekeink számára is vonzó otthont jelentenek.
Nem feledkezünk meg a jelenről, a
sokakat foglalkoztató aktuális kérdésekről és környezetvédelmi problémákról sem (környezetszennyezések
bejelentése, szemétszedés, madarak
védelme, faültetés stb.).
A források megteremtéséhez pályázatokon veszünk részt vagy az önkormányzatot biztatjuk erre.
Együttműködésre törekszünk a
helybéli emberekkel, az iskolásokkal és azok családjaival, a helyi és
környékbeli civil szervezetekkel, az
önkormányzattal és az egyházzal.
Várjuk az építő hozzászólásokat és
az alapgondolattal egyetértő, tenni
akaró embereket. A környezettudatos
szemlélet kialakításának ösztönzésére előadásokat, programokat szerve-

zünk, ismeretterjesztő cikkeket, tanulmányokat osztunk meg.
És örülünk, ha egyre többen gondolják úgy, hogy „csak a természetet
gazdagítva gazdagodhatunk”.
Pusztazámor Közösségi és Kulturális Alapítvány

A bejegyzés alatt álló civil szervezetet
olyan helybéli édesanyák hozták létre, akik fontosnak tartják, hogy Pusztazámoron egy olyan megtartó közösségi élet alakuljon ki, amely elősegíti
a település felnövekvő nemzedékének
kisgyermekkortól élethosszig tartó
művészeti, kulturális nevelését, oktatását, és az iskolarendszeren kívül, de
itt helyben lehetőséget nyújt öntevékeny, önképző tanfolyamok, előadások, klubok szervezésére.
Célunk az egészséges életmódra
való nevelés, a településen lakó generációk közötti kapcsolat kialakítása, ápolása, a hagyományőrzés elősegítése, a fenntartható természeti és
társadalmi környezet kialakításának,
a környezettudatos szemlélet és a természet szeretetének erősítése a lakosság körében. Fontosnak tartjuk a helyi
identitástudat erősítését, a közösségi
összetartozásérzés és aktivitás növelését, az elvándorlási szándék csökkentését.
A lakosság körében motiváció kialakítására törekszünk a saját környezet
további építésére, szépítésére, a helyi
értékek megóvására, a helyi hátrányos
helyzetű lakossági réteg támogatására, felzárkóztatására.

Feladatunk lesz a helyi közösségi
és társadalmi élet érdekérvényesítési képességének erősítése, a lakosság
önszerveződő közösségeinek támogatása, önfenntartó képességének növelése.
Ennek érdekében Pusztazámor és
a környékbeli falvak lakosai számára
kulturális, művelődési és sportprogramokat, rendezvényeket szervezünk a
jövőben, melyek reményeink szerint
hozzájárulnak Pusztazámor kulturális
életének színesítéséhez.
Az öt kuratóriumi tag – Todola Tímea, Szloszjár-Nyulasi Ditta, Ketter
Gabriella, dr. Takács-Halmy Viktória
és Szőke Szilvia – szeretettel várja
az ötleteket, kéréseket, kezdeményezéseket, amelyekre igényt tart
a lakosság és amelyek színesíthetik, fellendíthetik a közösségi életet
Pusztazámoron. Önkéntes munkánkkal kulturális értelemben folytatása szeretnénk lenni a 2017-ben
megszűnt Zámori Kör tevékenyégének, együttműködésre törekszünk az
önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal és vallási
intézményekkel. Hosszabb távú céljaink között szerepel az önkormányzattal közösen létrehozni egy olyan
közösségi teret, amely szervesen illeszkedik a település mindennapjaiba és ahol színvonalas és minőségi
közösségépítő programok szervezésére van lehetőség.
Valljuk, hogy a közösség alapvető
emberi létfeltétel, a helyi közösséghez
és a társadalomhoz tartozás azt az
érzést biztosítja az emberek számára,
hogy az egyén maga is részt vesz saját
életének irányításában, azaz felelősséget vállal önmagáért.
A helyi közösség tagjainak önmagukról mint közösségről alkotott képe,
önmeghatározása a tagok között folyamatosan zajló párbeszéd, a közös
cselekvés és a közös értékek felfedezése révén jön létre.
Sz. Sz.
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Ismét Adventi ablakok Pusztazámoron
Noha a karácsonyra való várakozás időszakát eddig minden évben kísérő programokat (Mikulás-váró, Falukarácsony)
a jelenlegi, már második éve tartó veszélyhelyzet megtizedelte, átalakította,
mégis van minek örülnünk, hiszen az
Adventi ablakok játék sok családnak
mindennapos élményt nyújt idén is.
A tavalyi évben erre az ünnepi kezdeményezésre 53 jelentkező volt, ami
egy körülbelül 300 házzal rendelkező
faluban óriási siker! Minden este láthattuk, hogy számos család kelt útra
kis falunkban azért, hogy megtalálja és
„kinyissa” az éppen aktuális ablakokat.
A játék élményét az is fokozta, hogy a
résztvevők nem tudták
pontosan, hogy melyik
házszám alatt találják
majd a feldíszített párkányokat, ablakokat, kapukat. Persze a keresgélés
megkönnyítése érdekében a falu Facebook-oldalán mindennap egy
kis utalást találhattak az

érdeklődők, hogy melyik számot körülbelül hol keressék.
A fantasztikus dekorációkért és a
részvételért hálás köszönetet mondok a
jelentkezőknek és családjuknak, akik tavaly a következők voltak: Kovács Krisztina, Schranz Edina, Szerdahelyi Anna,
Bali Pintér Boróka, Szendi Hajnalka,
Garai-Kiss Gabriella, Todola Tímea,
Ketter Gabriella, Pataki Ferencné, Zsuzsa, Fodor Nóra, Zsakóné Csóli Erika,
Törő Judit, Karabinszky Helga, Pataky
Bea, Hederics-Bőjti Alexandra, Szendi
Helga, Wagner Réka, Ángyán Krisztina, Aranyosi Adél, Szendi Jutka, Kiss
Ágnes, Marton Földes Petronella, Hamrák Varga Boglárka, Hundzsa Erika,
Győri Anita, Sövényi
Zsuzsa, Kovácsné,
Császár Andrea, Kovács Barbara, Bárkányi Edit, Csibrikné,
Pátrovics Krisztina,
Kuzsel Márta, Pártos Andrea, Szabadfi

Nóra, Madacs Anita, Szalay Zsófia
Mózes Tímea, Gyimesi Kata, Vass Erika, Garami Mariann, Szendi Orsolya,
Györki Andrea, Sinka Szilvia, Furi Ildikó, Klein Klára, Molnár Zsuzsa, Szendi
Szabina, Lizicska Mária. Külön elismerésem az Öveges utca lakóinak, ahol a
legtöbb feldíszített ablakot csodálhattuk
nap mint nap. Óriási köszönet Ketter
Gabinak az „összetartozásunk jeleként”
aposztrofált fantasztikus zámori mézeskalács-figurákért.
Mindenkinek nehéz és megpróbáltatásokkal teli az elmúlt két esztendő,
ezért fontos az összefogás, az élmény,
ami közelebb hozza az embereket
egymáshoz. Idén is lehet még jelentkezni, akár december 23-ig, ha valaki
szeretné feldíszíteni egy számmal az
ablakát. Várom a hívásokat a 30/3970051-es telefonszámon, vagy a Facebook Messenger üzenetben.
Büszke vagyok arra, hogy pusztazámori lehetek, jó ilyen összetartó,
vidám közösségben élni!
–szöszi–

Karácsonyi készülődés – kozmetikusi szemmel
Az adventi időszakban minden családban napirendi téma a karácsony, illetve az ajándékok. Az üzleteket járva
és saját tapasztalataim alapján látom,
egyre inkább teret hódít a praktikus,
személyre szabott, hasznos meglepetések ajándékozása. A drogériákban előre összeválogatott kozmetikai
csomagokat kínálnak, amelyeket jó
ötletnek tűnhet megvásárolni és meglepetésként a karácsonyfa alá helyezni (főleg némi eredeti ötlet híján). De
közel sem biztos, hogy elsőre megfelelő termék akad a kezünkbe, így
a mostani cikkemben arra szeretném
felhívni a kedves Olvasóim figyelmét,
hogy mire kell odafigyelni, illetve milyen hibát ne kövessenek el.
Egyrészt nagyon fontos, hogy mindig olyan terméket válasszunk szeretteinknek is, mint amilyet magunknak
is vásárolnánk – csak minőségi és
megfelelő alapanyagokból összeál-

lított készítményt. Nem számít a darabszám, a csomag mérete, ha már
áldozunk rá, akkor fókuszáljunk a beltartalomra. A kozmetikumok jó része
olyan összetevőket tartalmaz, amelyek nemhogy hasznosak, egyenesen
károsak a bőrnek, és a kívánt hatás
ellentettjét érik el, további problémákat okozhatnak. Tehát fontos, hogy
a csomagba olyan termék kerüljön,
amelynek alapanyagai a bőrápolás
szempontjából megfelelőek.
Mint minden ajándék beszerzésénél, ennél is szükséges egy kis nyomozás: ajándékozottunk milyen területre fekteti a napi bőrápolási rutinját
(pl. anti-aging). Bizonytalanság esetén
tanácsolom, keresse fel választottja
kozmetikusát, vagy egy jó szakembert
(természetesen a legnagyobb titokban),
aki akár egy jól elkészített fotó alapján
tud javasolni megfelelő terméket, kezelési csomagot, vagy tanáccsal tud

szolgálni. Ezzel a módszerrel szinte
biztos, hogy célba érünk, hiszen olyan
ajándékot tudunk összeállítani, ami
valóban hasznos és örömet szerzünk
vele a megajándékozottnak (így magunknak is).
Tanácstalanság esetén, javaslom,
inkább ne válasszanak csomagot, hanem bátran szerezzenek be kozmetikai kezelésre vonatkozó ajándékutalványt, amely révén teljes mértékben
személyre szabott kezelést kaphat
az ajándékozott, nem említve azt az
élményt, „énidőt”, amire valljuk be,
mindannyian vágyunk, főleg a sürgő-forgó karácsonyi készülődés után.
Keressenek bizalommal, ajándékcsomagokkal, illetve kezelésekkel,
de akár tanácsadással kapcsolatban
is. Meghitt karácsonyt és boldog készülődést kívánok mindenkinek!
Ruzsics-Kerekes Tímea
kozmetikus
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