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Ügyes, lelkes hívők csoportja június 
22-én, szombaton ismét virágszőnye-
get varázsoltak a Remeteség körüli 
útra. Az Úr Szent Testének és Szent 
Vérének tiszteletére végzett körme-
nethez való virágszőnyeg-készítés 
szép hagyományként kíséri végig fa-
lunk életét. 

A hagyományoknak megfelelően 
az idén is délután közösen kezdték el 
díszíteni a körmenet útvonalát, hogy 
a 18 órai szentmise kezdetére már 
minden készen álljon. Virágszőnyeg-
gel, azaz virágokból kirakott színes 
képekkel jelölték ki a körmenet útvo-
nalát, melynek négy pontján oltárt is 
állítottak. 

Az ünnepi szentmise után az Ol-
táriszentséget, Bóday József atya 
vezetésével, baldachin alatt körbe-
hordozták, s közben Takács András 
kántor az Oltáriszentségről szóló 
énekeket énekelt a hívekkel. A virág-
szőnyeg-készítéssel nemcsak a Re-
meteség környékét, hanem szívüket, 
lelküket is díszbe öltöztették az ün-
nep résztvevői.

Kiss Ágnes

Úrnapja a Remeteségben
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kedves érdeklődőt

2019. augusztus 20-án 
a Szent István-napi 

ünnepségre.

09.30  Ünnepi köszöntőt mond 
Pátrovics Benedek polgármester

Ünnepi szabadtéri szentmise és az új kenyér megáldása. 
A szertartást Bódai József plébános atya végzi. 
(Petőfi S. és a Hunyadi J. utca által határolt tér) 

Eső esetén a remeteségben.

Mindenkit szeretettel várunk!                           
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Tisztelt Csóli Család! Tisztelt Pusztazámoriak!

Százéves polgárát 
köszönti Pusztazámor

Településünk köztiszteletnek örvendő polgára, Csóli Vin-
céné augusztus 15-én ünnepli 100. születésnapját.  De 
nem csupán Tera mama – ahogy szinte mindenki hívja – és 
családja számára szívmelengető e nap; mi, pusztazámori-
ak, akik ismerjük és tiszteljük, úgyszintén szívből gratulá-
lunk a kiemelkedő életkorhoz, a jeles születésnaphoz.

Pusztazámor történetében a Csóli név, mondhatni, év-
századok óta ismert. A sóskúti plébánia 1752. évi anya-
könyve tanúsítja, hogy a Csóliak már akkor, a XVIII. század 
közepén idetelepültek.  A leszármazottak ma is községünk 
lakói. Teri néni édesanyja, Székely Katalin a Felvidékről 
származott, míg édesapja, Csóli Viktor Pusztazámoron 
született. Ezért a leánykori neve Csóli Terézia. 

Az 1919-től napjainkig eltelt 100 esztendő sok megpró-
báltatást jelentett a család életében. Tera mama hihetetlen 
munkabírása, szilárd akaratereje és mindig egyenes gerince 
(fizikai és átvitt értelemben egyaránt) átsegítette a sokszor 
megoldhatatlannak vélt problémákon, nehézségeken. Ha 
kellett, a cséplőgép mellett dolgozott, ha később úgy hozta 
a sors, az óvodában szakácsként főzött.

Mindig derekasan helytállt, sőt ne beszéljünk múlt időben, 
hiszen ma is egyedül ápolja a virágoskertjét, mintaszerűen el-
látja háztartását, elsőként veti el a tavaszi zöldségeket, borsót, 
zöldbabot, a paradicsompalántákat, hogy legyen télire befőtt, 
paradicsomlé a szépen rendezett éléskamrájában.

Tera mama egész élete mindannyiunk számára példamu-
tató. Életbölcsessége, emberszeretete lenyűgöző és követen-
dő. Kívánom, hogy a Jóisten áldása kísérje lépteit és tartsa 
meg jó erőben, egészségben népes családja, rokonai, bará-
tai, szerettei és nem utolsósorban a faluközösség körében.

Pusztazámor, 2019. augusztus
Pátrovics Benedek

polgármester

Magyarországon mintegy 1500 
százéves és annál idősebb ember él, 
mintegy negyedük férfi, háromnegye-
dük nő. Utóbbiak egyike immár pusz-
tazámori lakos: Csóli Vincéné, Tera 
néni augusztus 15-én tölti be a 100. 
életévét. Községünk önkormányzatá-
nak képviselő-testülete ez év tavaszán 
úgy határozott, hogy a falunk köztisz-
teletben álló szülöttjének születésnap-

jára emlékfüzetet ad ki, így tisztelegve 
az ünnepelt példamutató életútja, em-
beri helytállása előtt. A „Tera mama 
100” címet viselő kis füzet a Zámori 
Hírek mellékleteként jut el a helyi kö-
zösség tagjaihoz.

A Zámori Hírek valamennyi olvasó-
ja nevében további boldog, egészség-
ben eltöltött éveket kívánunk falunk 
kedves 100 éves lakójának! 1

Tera mam a 

Pusztazámor köszönti százéves polgárát, Csóli Vincénét
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Tera néni múltról, jelenről és jövőről

Vallomás

Mit jelent számomra Tera mama?

A gyermeknevelés sem volt könnyű. 
Mondtam is az egyik fiamnak: úgy fáj, 
hogy ma minden szeretetet megkapnak 
a szülőktől a gyerekek, én meg nem 
tudtalak benneteket dédelgetni, mert 
mindig dolgoznom kellett. Erre azt felel-
te: „Édesanyám, nekünk olyan jó gyer-
mekkorunk volt, mindenünk megvolt!”

*
Aztán amikor bejöttek az oroszok, 
mirólunk eltűnt a világ. Ki kellett men-
nem terhesen dolgozni, egyik nap 
még fent voltam a cséplőgépen, kévét 
vágtam, másnap szültem. De csinálni 
kellett, hogy kapjunk gabonát, hogy 
legyen kenyér.

*
A nehézségek és a szegénység ellenére 
anyám már kiskoromban belém nevelte, 
hogy mindig törekedjek felfele, igyekez-
tem is inkább a középosztályhoz tartoz-
ni, mint lefele. Nem szeretem a trehány 
embereket, akik csak az államtól köve-
telnek, de nem tesznek érte semmit.

*
Nézem a tévét itt, a konyhában; ott 
van előttem a tálca, közben puco-
lom a krumplit. Napközben nem fek-
szem le, le se dőlök, igaz, van, hogy 
egy kicsit elbóbiskolok. Elmosogatok, 
sétálok, kimegyek a sarokig, időn-
ként messzebb is. Soha nem szállok 
be autóba, pedig gyakran megállnak 
mellettem. Most már viszem a botot, 
bár nemigen kell, de előfordul, hogy 
bizonytalan vagyok.

*
Mióta megműtötték a szememet, nem 
kell szemüveg sem a varráshoz, sem az 
olvasáshoz. Az idegeim rosszak, olyan 
filmet nem nézhetek, amin sokat kell 
gondolkodni, de a politikát azt néz-
hetem, azzal semmi bajom nincs. (…) 
Úgy vagyok vele, hogy vagy egyetértek 
azzal, amit látok, vagy nem hiszem el.

*
Nem vagyok bigottan vallásos, de a 
Jóistennek köszönök mindent. Jóisten, 

ha van, az nem tud megverni, csak se-
gíteni, az biztos. Sok mindent az em-
ber magának köszönhet. Becsületes 
legyen, ne hazudjon! Mert azt, ha va-
laki mondja a másikra, és én tudom, 
hogy nincs úgy, azt nem tudom elfe-
lejteni. A fiam azt mondja: a vallásos 
ember megbocsát. Jó, megbocsát, de 
elfelejteni dolgokat nem tud.

*
Mostanában sok gyümölcsöt fogyasz-
tok, este hat óra után semmit nem 
eszem. Sose voltam kövér. Mindig so-
kat dolgoztam, most is itt van nekem a 
nagy ház, a kert. Termoszban mindig 
van langyos kútvíz, azt iszom. Alko-
holt nagyon keveset ittam. (…) Vigyáz-
ni kell magunkra, ha kell, el kell menni 
orvoshoz. A lényeg, hogy semmit ne 
vigyünk túlzásba. Nincs más titka az 
életnek…

Részletek a Tera mama 
100 című kiadványból

1995-ben vásároltunk telket Pusztazá-
moron. 1996-ban felépült a házunk és 
beköltöztünk. Ettől kezdve bekapcso-
lódtunk a falu közösségének életébe. 
Megalapítottuk a Zámori Kört, mely 
alapvetően közhasznú tevékenységet 
folytatott, elsősorban a község gyer-
mekei javára (anyák napi műsor, gyer-
meknap, madarász suli-ovi, sportren-

dezvények, kiállítások, helytörténeti 
kiadványok stb.). Ebbe a munkába a 
kezdetektől fogva Tera mama is be-
kapcsolódott, és sokat segített kü-
lönösen a falu régmúlt történetének 
felelevenítésével, az ötvenes évek 
nehézségeinek, küzdelmeinek elmon-
dásával.

Örültem, hogy egy utcában lakunk, 
ezért gyakran találkozhattunk. Mivel 
édesanyám is velünk élt, Tera mama 
többször meglátogatta, szinte barát-
nők lettek. Édesanyám elvesztése 
után Tera mama vigasztaló szeretete 
segített a gyászt elviselni.

Azóta is látva töretlen munkabírá-
sát, erős akaratát, ha gyengének, erőt-
lennek érzem magam, Rá gondolok; 
hogyha Ő bírja, akkor nekem is el kell 
végezni az eltervezett feladatokat. 
Egyszóval számomra Tera mama a 
példaképemmé vált.

Sokat beszélgetünk, hasonló né-
zeteket vallunk, számunkra a család 
mellett a haza szeretete nagyon fon-
tos. Mindig egyenes tartással jár, na-
ponta sétál. Egyenes gerince (fizikai 
és átvitt értelemben egyaránt) nagyon 
jellemző Rá.

Életbölcsessége, emberszeretete le-
nyűgöző és mindannyiunk számára 
követendő. Köszönjük a Teremtőnek, 
hogy a közelében élhetünk.

A Jóisten áldása kísérje életét, adjon 
Neki sok-sok erőt, energiát, kitartást, 
kitűnő egészséget és töretlen hitet a 
lélek halhatatlanságában!

Végezetül álljon itt Pázmány Péter 
ideillő gondolata:
„Nemes szép élethez nem kellenek 
nagy cselekedetek, 
csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

Dr. Fekete Zsuzsanna

A 100 ÉVES POLGÁR LEADJA SZAVAZATÁT 
AZ IDEI EURÓPAI UNIÓS VÁLASZTÁSON



2019/4 ZÁMORI HÍREK / 6

Képviselő-testületi határozatok

47/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

1. Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § 
(1) bekezdése szerinti a víziközművagyon 
vagyonértékelését, mind a közműves ivó-
vízellátás, mind a közműves szennyvízel-
vezetés vonatkozásában az azonos műkö-
dési területen lévő többi tulajdonostárssal  
– Érd, Törökbálint, Tárnok, Diósd, Sóskút, 
Herceghalom, Pusztazámor, Remetesző-
lős önkormányzataival – együttműködve, 
megállapodás keretében végzi el, mely-
nek értelmében meghatalmazza Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 
nevében a teljes működési területre egy 
közbeszerzési eljárás keretében válassza 
ki és bízza meg a vagyonértékelést végző 
személyét. A vagyon értékelésére irányuló 
megbízási szerződést   a tulajdonostársak 
együttesen, egy vagy – részajánlat esetén 
(csak közműves ivóvíz viziközműre, vagy 
csak közműves szennyvíz víziközműre 
irányuló részajánlat) – két, többoldalú 
szerződés keretében kötik meg a kiválasz-
tott személlyel.

2.  A tulajdonostársak a víziközműva-
gyon értékelését végző személyére kiírt 
közbeszerzési eljárás költségeit a víziköz-
mű-szolgáltató társaságban meglévő tu-
lajdoni hányaduk, míg a vagyonértékelés 
díját – a határozat 1. számú melléklete 
szerinti – a tulajdonukban lévő víziköz-
művagyon hosszának arányában viselik.

3. A vagyonértékelés díja az elkülöní-
tett Vízügyi Építési Alapból kerül finanszí-
rozásra. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjai-
ban foglalt tartalommal a tulajdonostársak 
közötti együttműködési megállapodást 
aláírja.

Határidő:  az együttműködési megálla-
podás aláírására 15 nap

Felelős:  polgármester

48/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy be-
nyújtja a pályázatot a 2019. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás 

igénylésére. Felhatalmazza a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételé-
re.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

49/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pusztazámor hrsz. 420 Móricz Zsigmond 
utca (teljes szakasz cca. 1 km, belterületi 
szakasz cca. 650 m) felújítását elsősorban 
pályázati forrásból kívánja megvalósítani. 
Pályázati lehetőség hiányában saját for-
rásból finanszírozza a munkálatokat. 

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Pusztazámor hrsz. 036/4 Bartók Béla 
utca cca. 300 m külterületi szakasza fel-
újítására, a Pusztazámor hrsz. 420 Móricz 
Zsigmond utca felújítására, a Móricz Zsig-
mond utcában cca. 66 méter árok javítá-
sára meghívásos pályázatot hirdet, bírálati 
szempont a legolcsóbb ajánlat. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

50/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
„A Pusztazámor 417 hrsz-ú, 1/1 részben 
Pusztazámor Községi Önkormányzat tu-
lajdonát képező per-, teher- és igénymen-
tes ingatlan legmagasabb áron történő 
értékesítése” tárgyú ajánlatkérésre egy 
ajánlat érkezett. 

A képviselő-testület a legmagasabb ár 
bírálati szempontja alapján Székely Ja-
roszlávot (2039 Pusztazámor, Park u. 9/b) 
hirdeti ki győztesnek. Így a Pusztazámor 
hrsz. 417, az 1/1 részben Pusztazámor 
Községi Önkormányzat tulajdonát képező 
per-, teher- és igénymentes ingatlan érté-
kesítésére Székely Jaroszlávval köt szerző-
dést. 

Székely Jaroszláv ajánlati ára 4 100 000 
Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

51/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadja az Érdi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszá-
molót. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

52/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pusztazámor, Táncsics Mihály utca hrsz. 
173/3 ingatlan előtti fenyőfák gallyazását 
a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
végezteti el. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére.

Határidő: 2019. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

53/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási 
Épületegyüttes (2039 Pusztazámor, Petőfi 
S. u. 27.) kerítésének felújítására Benedek 
Jenő egyéni vállalkozóval köt szerződést. 
A képviselő-testület a felújításra bruttó 
1 900 000 Ft keretösszeget biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges szerződések 
megkötésére és intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: polgármester

54/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ok-
tatási Épületegyüttes (2039 Pusztazámor, 
Munkácsy u. 1.) környezete folyamatos 
kertészeti, parkgondozási munkáinak el-
végzésére a MINDEN-S Bt.-vel köt szer-
ződést havi 750 000 Ft+ ÁFA díjért.  

A képviselő-testület megrendeli a MIN-
DEN-S Bt.-től a szerződés tárgyát képező 
terület egyszeri rendbetételét 500 000 Ft 
+ ÁFA díjért. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges szerződések 
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megkötésére és intézkedések megtételé-
re.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

55/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 150 000 Ft támoga-
tást nyújt a Pusztazámor Római Katolikus 
Plébániának (2039 Pusztazámor, Petőfi S. 
u. 7.) a 2019. június 14–20. között, Kolon-
táron tartandó hittantábor lebonyolításá-
hoz.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére, továbbá utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2019. évi költségvetés ter-
hére.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

56/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Gyermekmosoly 
Alapítvány (székhelye: 2039 Pusztazá-
mor, Petőfi S. u. 27.) által 2019. június 23. 
és július 5. között rendezendő Barangoló 
tábor lebonyolításához 140 000 Ft támo-
gatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges megállapodá-
sok aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. A támogatási szerződésben 
feltételként kell rögzíteni, hogy az Ala-
pítvány tájékoztassa a nyilvánosságot az 
önkormányzati támogatásról.

Határidő: 2019. június 22.
Felelős: polgármester, jegyző

57/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete A Sóskúti Iskola Diák-
jaiért Alapítvány (székhelye: 2038 Sóskút, 
Tulipán u. 9.) számára a Balatonfenyvesen 
2019. július 1–5. között megrendezendő 
nyári tábor lebonyolításához 100 000 Ft 
támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. A képviselő-testület uta-
sítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a kifizetésről a 2019. évi 
költségvetés civil szervezetek támogatá-
sa céljából elkülönített kerete, illetve a 

tartalékalap terhére. A támogatási szerző-
désben feltételként kell rögzíteni, hogy az 
Alapítvány tájékoztassa a nyilvánosságot 
az önkormányzati támogatásról.

Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző

58/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem 
fogadja el a Pusztazámor hrsz. 673 ingat-
lan vízvezetésének megoldása érdekében, 
a Pusztazámor Községi Önkormányzat tu-
lajdonát képező, Pusztazámor, Móricz Zs. 
u. 2/A, hrsz. 354 ingatlanon a Pusztazá-
mor hrsz. 673 ingatlan javára vízvezetési 
szolgalmi jog alapítását.  

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

59/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára Pátrovics Benedek polgár-
mester részére a 2019. év január–május 
hónapokban végzett munkáját elismerve 
és jónak értékelve 2 havi illetményének 
megfelelő jutalmat állapít meg. Utasítja a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről 
a 2019. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

60/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
dr. Andrásfalvy András Ders háziorvost 
2019. június 1.–2020. május 31. közötti 
időszakban,  változatlan rendelési idő-
ben, dr. Deák Attila helyettesíti. 

61/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2018. évi működé-
séről szóló beszámolót jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

62/2019. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Sós-
kúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 
évi működéséhez 17 566 490 Ft hozzájá-
rulást biztosít, részben a költségvetésben 

erre a célra elkülönített keret, részben a 
tartalék terhére. Felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

63/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a melléklet szerint el-
fogadja a képviselő-testület 2019. évi II. 
féléves munkatervét. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

64/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátására be-
nyújtandó pályázatokat értékelő szakértői 
bizottság összetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Csibrikné Pátrovics Krisztina
Mizsei Martina
Garainé Kiss Gabriella
A bizottság elnöke: Mizsei Martina

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

65/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Sós-
kúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 
évi működéséhez 19 902 000 Ft hozzájá-
rulást biztosít, részben a költségvetésben 
erre a célra elkülönített keret, részben a 
tartalék terhére. Felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

66/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az An-
tari Építészmérnöki Kft. (2045 Törökbá-
lint, Bartók B. u. 2., adószám: 13709785-
2-13, képviseli: Antalné Tari Zsuzsanna 
ügyvezető) a Pusztazámor, Petőfi S. u. 1. 
hrsz. 180/2 alatti ingatlanon községháza 
funkciójú épület építészeti koncepcióter-
veinek elkészítésére tett ajánlatát elfogad-
ja. Az ajánlati ár nettó 1 068 000 Ft + 288 
360 Ft ÁFA = bruttó 1 356 360 Ft. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megállapodások aláírá-
sára.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

67/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pusztazámor, Koroda-kert, hrsz. 172/2 
alatti ingatlanon a meglevő játszótéri 
eszközök és ütéscsillapító gumiburkolat 
elbontását követően a Haleszvár nevű 
eszköz és a kiegészítő játszóeszközök te-
lepítését végezteti el. A képviselő-testület 
a játszótér teljes kivitelezésre 22 millió fo-
rint keretösszeget biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a meghívásos pályázat le-
bonyolítására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

68/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Agárdi Popstrand-
dal együttműködési megállapodást köt 
és támogatja a nyári rendezvényeit, ami-
ért az Agárdi Popstrand a pusztazámori 
lakosok részére 50%-os kedvezménnyel 
belépőjegy-vásárlást és korlátozott szám-
ban tiszteletjegyeket biztosít. A képvise-
lő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges megállapodások aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

69/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a „Nyári diákmunka 
2019” munkaerőpiaci program keretén 
belül 2 hónap időtartamra, 2019. július 
1. és 2019. augusztus 31. közötti időszak-
ra támogatást igényeljen 1 fő 16–25 év 
közötti, nappali tagozatos tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező diák foglalkoztatá-
sához napi 6 órás foglalkoztatás kereté-
ben.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges megállapodá-
sok aláírására és intézkedések megtételé-
re.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

70/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az In-
ter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató 
Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 
165. I/5., képviseli: Molnár György vezér-
igazgató, adószám: 24672331-2-42) kérel-
mére a 12 órás mentőtiszti autó biztonsá-
gos üzemmenetének működtetésére havi 
14 509 Ft összegű hozzájárulást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges megállapodá-
sok aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2019. július 15.
Felelős: polgármester, jegyző

71/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Zámor-patak, 
hrsz. 110/1 600 fm szakaszán történő pa-
taktakarítási munkálatokra a Zöldzóna Plusz 
Kft.-vel (székhely: 2481 Velence, Csemete 
u. 35., adószám: 23345058-2-07, képviseli: 
Milovics Mónika ügyvezető) köt szerződést 
nettó 300 000 Ft + ÁFA díjért. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges szerződések 
megkötésére és intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: polgármester

72/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felkéri a polgármestert, in-
tézkedjen, hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekez-
dése, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 9. § (5) bekez-
dés a) pontja alapján a 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerinti 
feladatok ellátására a Sóskúti Közös Önkor-
mányzati Hivatal mint kijelölt költségvetési 
szerv és a gazdasági szervezettel nem ren-
delkező Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvoda költségvetési szerv közötti munka-
megosztás és felelősségvállalás rendjéről 
szóló Munkamegosztási Megállapodás 
megkötésre kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

73/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Köz-
ségháza (2039 Pusztazámor, Munkácsy u. 
1.) dísztermét közösségi összejövetelekre 
munkaidőn kívül nem áll módjában biz-
tosítani.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

74/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Puszta-
zámor hrsz. 036/4 Bartók Béla utca cca. 
300 m külterületi szakasza felújítására, a 
Pusztazámor hrsz. 420 Móricz Zsigmond 
utcában cca. 66 méter árok javítására 
meghívásos pályázatot hirdet.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a pályázatokat a legala-
csonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján 
bírálja el. A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert a szerződéskötésre és a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. június 28.
Felelős: polgármester, jegyző

75/2019. (VI. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy Báló Vivi-
en helyi lakost az önkormányzat 4/1997. 
(II.14.) számú rendelete alapján nem része-
síti helyi lakásszerzési támogatásban. 

A rendelet kimondja, hogy a Puszta-
zámor Községi Önkormányzat a község 
területén első lakást építőket vagy vásár-
lókat támogatja, mert az önkormányzat 
célja a helyben maradás elősegítése. 

A rendelet 3. §-a szerint a kérelmező 
támogatásban részesíthető, vagyis a tá-
mogatás nem alanyi jogon jár, hanem 
arról a képviselő-testület – mérlegelési 
jogkörben – szabadon dönt az összes kö-
rülmény értékelése után. A rendelet 4. § 
(3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy aki 
5 éven belül eladja azt az ingatlant, ami-
re kapott támogatást, akkor a támogatási 
összeget kamatostól vissza kell hogy fizes-
se az önkormányzatnak. Közismert tény, 
így a képviselő-testület is tudomással bír 
erről, hogy a kérelmező az ingatlant már a 
kérelem benyújtása előtt eladásra hirdette 
meg. Mindezekre a körülményekre tekin-
tettel a képviselő-testület megállapította, 
hogy a támogatási kérelem nem felel meg 
a rendelet céljának, szellemének.  

 dr. Újházi Miklós sk.  Pátrovics Benedek sk. 
 jegyző polgármester
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Kerti hulladék égetése

Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor belterületén 
a következő napokon és időpontokban lehetséges

augusztus TILOS 

szeptember kedd, csütörtök, 
7.00–18.00 óra között 
és szombat 7.00–12.00 
óra között

 október kedd, csütörtök, 
7.00–18.00 óra között 
és szombat 7.00–12.00 
óra között

november kedd, csütörtök, 
7.00–18.00 óra között 
és szombat 7.00–12.00 
óra között

december kedd és csütörtök 
7.00–18.00 óra között

Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor külterüle-
tén a következő napokon és időpontokban lehetséges

augusztus TILOS 

szeptember – október – 
november – december

kedd, csütörtök, 
7.00–18.00 óra között 
és szombat 7.00–14.00 
óra között

TILOS az avar és kerti hulladék égetése a település 
egész területén az ünnepnapokon, illetve tűzgyújtási ti-
lalom idején. 

TILOS égetni az egészségügyi, oktatási, kulturális és szo-
ciális, egyházi intézmények, ilyen rendezvények 50 méte-
res körzetében az intézmények működési ideje, valamint a 
rendezvények, egyházi szertartások ideje alatt. 

A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ál-
lati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot, például PVC-t, 
veszélyes hulladékot, autógumit. A szabadban tüzet gyúj-
tani csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelentsen. A tüzet őrizetlenül hagyni nem 
szabad. Az égetés helyén olyan eszközöket és felszerelése-
ket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Pusztazámor Községi Önkormányzat

Tisztelt Pusztazámori 
Lakosok!

Szeretném tájékoztatni Önöket ar-
ról, hogy egy igen sajnálatos dolog 
történt településünkön. Az egyik 
udvarba egy kis adag, de nagy dó-
zisú fagyállóval átitatott élelmiszert 
dobtak be. Az ott élő kutya meget-
te, és nagy kínok között elpusztult. 

Kérek mindenkit, hogy figyeljen 
környezetére. Ha valamilyen ide-
gen dolgot találnak, jelezzék, mert 
ezek a mérgezett falatok nemcsak 
az állatokra lehetnek veszélyesek, 
hanem a kisgyermekek is hozzá-
nyúlhatnak.

Pátrovics Benedek 
polgármester

Áder János köztársasági elnök a 
2019. évi önkormányzati választást 
október 13-ára, vasárnapra tűzte ki. 

A hivatalos választási kampány a 
szavazást megelőző ötvenedik na-
pon kezdődik, azaz augusztus 24-én. 
Képviselő- és polgármesterjelölteket, 
megyei listát ajánlani augusztus 26-

ától, hétfőtől lehet. A képviselőjelöl-
tek, a polgármesterjelöltek és a főpol-
gármester-jelöltek szeptember 9-én 
16 óráig adhatják le ajánlóíveken 
összegyűjtött ajánlásaikat. A jelöltek-
nek településtípusonként és választá-
si típusonként eltérő számú ajánlást 
kell összegyűjteniük.

Ketter Gabriella és lelkes kis csapa-
ta heteken keresztül festett, faragott 
nagy buzgalommal. Teljesen titok-
ban. Biztos, hogy már előre örültek 
a vendégek ámulatának. A Falunap-
ra látogatók csodálkozva és öröm-
mel szemlélték az új műalkotást. A 
gyönyörű zöld háttér előtt, szinte vi-
lágított a Koroda-kerti felirat. A szín-
pompás, Pusztazámor szót formáló 
betűk olyanok voltak, mint a tisztá-
son ugrándozó mesehősök. 

De csak alig pár órát állhattak a tal-
pukon a betűk, mert a tűzijáték után 
többen arra vetemedtek, hogy mód-
szeresen szétrugdalják a vállalkozó 
kedvű gyerekek és felnőttek munkáját.

Pontosan lehet tudni, hogy kik 
voltak az elkövetők, hiszen többen 
is látták őket. 

Egyikük sem jött még bocsánatot 
kérni.

Pátrovics Benedek 
polgármester

 Október 13-án választunk

Betűrongáló vandálok
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Jubileumi Falunap Pusztazámoron

Több kollegától halottam már az ér-
tekezleteken, minél kisebb egy tele-
pülés, annál bensőségesebb, ember-
közelibb hangulatúak a rendezvényei; 
általánossá vált ez a falunapokon is. 
Amíg hétközben Pusztazámoron át-
haladva szinte alig látunk járókelőt az 
utcán, addig június 29-én, szombaton 
lépésben lehetett közlekedni a köz-
ségházával szemben, a Koroda-kert 
területén szervezett programra tartó 
gyalogosok, kerékpárosok, autósok 
miatt. Belépve a parkba csak ámult 
és bámult az ember, hogy miként le-
het ennyi ember egy helyen egy ilyen 
kis létszámú településen. A jubileumi 
rendezvényre ezúttal inkább a csalá-
dias jelleg, mint a fesztiváli hangulat 
volt a jellemző. 

Már kora reggel benépesült a főző-
versenyre kinevezett terület. A tava-
lyihoz hasonló meleg több csapatot 
eltántorított attól, hogy benevezzen 
a versenybe. Ám még így is szép 
számmal a bográcsok alá gyújtottak 
a bográcsos ételek főzőversenyén, 11 
bogrács, illetve üst versengett. Szintén 
a délelőttre szervezett futó-, sakk-, 
teke- és bor- versenyeknek, valamint 
a focikupának is megvolt a maga kö-
zönsége, de mindez a gyerekprogra-
mokkal, a polgármester köszöntőjé-
vel, az eredményhirdetéssel együtt is 
csak előfutára volt a délutáni fő prog-
ramoknak.  
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Miután az idei Falunapot immár a 
huszadik alkalommal rendeztük meg, 
felkértük azokat a résztvevőket, akik 
minden évben jelen voltak a rendez-
vény valamely programján, hogy egy 
közös fotó erejéig álljunk össze, hisz 
20 év nagy idő; a kisgyerekek, akik 
akkor még az ugrálóváron, az óriás-
csúszdán töltötték kedvüket, mára már 
a saját gyereküket hozzák a program-
ra. Viszont hiába telt el ilyen sok idő, 
ez a rendezvény a mai napig az egyik 
leglátogatottabb a községi programok 
közül. Elmondhatjuk, érdemes volt el-
indítani, hagyományt teremteni. Név 
szerint a következő személyeket, illetve 
szervezeteket kell említeni e névsor-

ban: Pátrovics Benedek polgármester, 
aki áldását adta a Falunap megszerve-
zésére 20 évvel ezelőtt; Békési Géza 
alpolgármester;  Csernyák Krisztina az 
Önkormányzat részéről;  Orosz Béla, 
Csibrikné Pátrovics Krisztina és Mizsei 
Martina képviselők; Garainé Ordas 
Dóra a Pusztazámor Községért Közala-
pítvány kuratóriumának elnöke, a ren-
dezvény anyagi támogatója;  Oláh Gá-
bor képviselő, a Bíró Csaba Emlékkupa 
szervezője; Keller László, volt ország-
gyűlési képviselő, a versenyek zsűrijé-
nek elnöke; Csóli Ödön, a sakkverseny 
szervezője, lebonyolítója; Süle Károly 
és Pátrovics Jánosné, a borverseny 
résztvevői; a Naplemente Nyugdíjas-

klub, a Sasad Vadásztársaság, a főző-
versenyek résztvevői; Bárkányi László, 
Takács Zoltán, a focibajnokság részt-
vevői; Páli Anna (Panni néni), a Zámori 
Kör Egyesület oszlopos tagja, a falunapi 
program szervezője; Kelemenné Orosz 
Edina, a büfé üzemeltetője; Kiss Bernát, 
a rendezvény gondnoka és jómagam, 
a Falunap megálmodója és szervezője.

A színpadi program Fecó mulatós 
műsorával vette kezdetét, majd Polgár 
Peti parodista szórakoztatta a közön-
séget. Ezt követően az Abba Sisters 
lépett színpadra, mintegy bizonyítva, 
hogy a legendás svéd Abba együttes 
örökzöld dallamai generációkon átí-
velően szórakoztatnak. A zene után 
a kilenc magyar kutyafajta és gazdáik 
vették birtokba a színpadot. Csodá-
latosan szép kutyákat láthattunk: ko-
mondort, kuvaszt, pulit, pumit, mudit, 
magyar vizslát, drótszőrű magyar vizs-
lát, magyar agarat és erdélyi kopót. 
A magyar kutyafajták rendkívüliek, 
sokoldalúságuk, alkalmazkodóképes-
ségük bizonyítja, hogy helyük van a 
megbecsült nemzeti értékek között. 

Aztán ismét a sztároké lett a színpad; 
elsőként a fő attrakció következett, Ba-
lázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas énekes műsora. Produkciója ezúttal 
is önmagáért beszélt, a kedvéért még 
a környező községekből is érkeztek, 
hogy együtt dúdolhassák a sok-sok 
slágert. A sort a Dirty Slippers zenekar 
koncertje zárta, hogy a 21.30-kor kez-
dődő tűzijátékkal érje el csúcspontját a 
2019. évi pusztazámori Falunap, mely-
nek a hajnalig tartó Live Party Band bu-
lija volt a záróakkordja. 

Köszönetemet fejezem ki minden 
kedves segítőnek, akik részt vettek a 
rendezvény szervezésében, lebonyo-
lításában, a Polgárőr Egyesületnek, a 
Tárnoki Rendőrőrsnek.

Kiss Ágnes  
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Megtisztelő volt számomra, hogy a 
XX. Pusztazámori Falunap esemé-
nyén ismét – egy híján huszadszor – 
komoly szerep várt rám: a Csuta Al-
bert által menedzselt futóversenytől 
kimelegedve a hűsítő pince mélyén 
minősíthettem a zámori borászok be-
nevezett borait, majd a nagy meleg el-
lenére tüzet rakó szakácsok és kukták 
étkeit.

Hagyományosan e két verseny-
ről szoktam figyelemfelkeltő sorokat 
írni, de most bevezetésként érdemes 
szólnom arról, hogy milyen települé-
si környezet fogadta a rendezvényre 
látogatót. A gyönyörűen gondozott 
Koroda-kertben félember nagyságú 
vidám betűkből ügyes kezek meg-
formálták a Pusztazámor nevet. Kár, 

hogy éjjel néhányan úgy gondolták, 
hogy szétrúgják a gyermekek által 
gondosan elkészített alkotást.

A borverseny zsűrijének minden 
feltétel biztosított volt az elmélyült 
szakmai munkához: hideg pince, a 
minősítésre váró borok, igényes terí-
tés. Azok számára, akik kevésbé já-
ratosak a borminősítések terén, érde-
mes elmondani, hogy összesen 100 
ponttal értékelhette a zsűri a borok 
tisztaságát, színét, illatát és a zamatát. 
Ahogy az nagy versenyeken szokott 
lenni, az arany minősítést az a bor 
kaphatta meg, amelyet a zsűri 87–100 
pont között jutalmazott; 76–87 pont 
között ezüst, 60–76 pont között bronz 
minősítést érhetett a fehér, rozé, vörös 
nedű. Természetesen a szervezők kü-

lönös figyelmet fordítottak arra, hogy 
a zsűri előtt ne legyen ismert, hogy ki-
nek a borát ízlelgetik. A felhozatal is-
mét kiválóra sikerült, hiszen a szigorú 
zsűri a benevezett 7 fehér-, 1 rosé- és 
1 vörösbor mindegyikét arany foko-
zatra minősítette. A titkosság feloldása 
után nem volt különösebb meglepe-
tés, hogy kiváló minőségű borok gaz-
dája Süle Károly, Pátrovics Benedek, 
az elhunyt Pátrovics János borával 
kedves felesége, és új versenyzőként 
ringbe szállt Orosz Béla.

A huszadik születésnap a korábbi 
évekhez képest több kondért és mellé 
több kiváló szakácsot vonzott a faluba. 
A zsűri örömmel üdvözölte a tavaly 
megismert, Tamásiból érkező vendég-
szakácsot, Széles Andrást, aki Varga 
Etele Gáborral pandúrlevest készített 
marhacombból, zöldséggel, csirkemáj-
jal dúsítva, kaporral, kakukkfűvel íze-
sítve. Széles úr egyébként edzésben 
volt, mert a megelőző napon Tolna 
megyében 50 település versenyében a 
2. helyezésig főzte a hozzávalóit. 

Az íjászbarát Hargitai Péter ismét a 
kondér mellé állt Ágoston Lászlóval, 
akik latin pacalt főztek pacalból, ser-
téslapockából, füstölt csülökből, némi 
babbal csökkentve a húsok túlsúlyát. 

A Falunap ezen a napon nemzet-
közivé vált: Takács István és fia, Ma-
rián a Felvidékről, Besztercebányá-
ról érkeztek. Az idősebbik Takács úr 

Bor- és főzőverseny a Koroda-kertben
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egyébiránt szlovák bajnok: a szaba-
dalmaztatott marhapofából egy alka-
lommal 557 porciót készített.  Pusz-
tazámoron hagyományos pacallal 
debütált, és büszke volt arra, hogy 
a pacalon kívül minden hazai alap-
anyagból készült. Fia, Marián most a 
marhapofa helyett sertéspofával ruk-
kolt elő, amelynek fő alkotóelemei: 
fejhús, szalonna, paprika. A zámori 
Takács Ferenc („Barna Feri”) meg-
hívására érkező idősebb Takács úr a 
kondér mellett találkozott 52 év után 
újra Hornyák András képviselő úrral, 
akivel, mint kiderült, Pusztazámoron 
együtt fociztak.  

A Molnárok – Molnár József és 10 
éves kis Molnár fiú – palóc gulyással 
színesítették a repertoárt. Érdekesség-
képpen a mindkét hagyományos húst, 
a marhát és a sertést egybefőzték. 

A legvidámabb és a legbeszéde-
sebb csapat címet – ha lett volna ilyen 
verseny – biztosan a százhalombattai 
Oláh Gábor kapta volna, aki Oláh 
Leventével és Mizsei Martina képvi-
selő asszony segédletével elkészítette 
az 5.5 mámor fantázianevű, puszta-
zámori nyári töltött káposztáját. Ez 
igazából szabolcsi eledel, Pusztazá-
moron egy évben csak egyszer lehet 
elkészíteni. Különlegessége, hogy a 

hagyományosan édes káposzta Mar-
tina javaslatára füstölt oldalasra lett 
rárakva. Oláh úr elmondása szerint 
Szabolcsban reggelire szokták tálalni.

A Mizsei család Valika vezényle-
tével hét vezér tokányt főzött tarho-
nyával és házi kovászos uborkával. 
Az összetétel igazán felemelő: sertés-
hús, gomba, szalonna, zöldborsó, sár-
garépa, kukorica, zöldbab.

A Sasad Vadásztársaság Schmied 
Mátyás vezényletével és Kerkuska Mi-
hály segédletével immár hagyományo-
san vaddisznópörkölttel rukkolt elő. 
Az alapanyagot Zámoron lőtték, az 
ízesítőszerekben – majoranna, borsika-
fű, kakukkfű – sem volt hiány.

A Naplemente Nyugdíjasklub nyug-
díjasoknak való diétás marhagulyást 
főzött csipetkével. Ahogy minden év-
ben, így most is igazi csapatmunkában 
készült az ebéd: Hornyák Andrásné 
Jutka volt a vezénylő szakács, a pol-
gármesterné asszony, Terike szállította 
a csipetkét, a fiatal férfiak állították a 
sátrat, Szigetiné Klárika megbolon-
dította az étket vörösborral, az Oláh 
házaspár szorgalmasan segédkezett.

A Falunap nem lenne Falunap a 
falu ebédje nélkül. Két óriási üstben 
Mózes Tímea és Szakmayer Sándor 
pincepörköltet készített. Nekik fájt a 
legjobban, hogy a krumpli minősége 
megtréfálta őket: csak igen nehezen 
hajlott a puhulásra. Nem volt ilyen 
gond a babgulyással, amit Hornyák 
Róbertné Marika, Fehér Veronika, Va-
das Judit és Hornyák Dániel készített.

A zsűri nem kis teljesítményről tett 
tanúbizonyságot azzal, hogy végig-
kóstolta a kiválóságokat. Az ered-
ményhirdetésnél – bizonyítandó, 
hogy komolyan vette a feladatát – 
némi kritikai észrevételt is megfogal-
mazott. Végül a bizottság úgy döntött, 
hogy holtversenyben minden művet 
első díjban részesít. 

Megható kezdeményezése volt a 
pusztazámori rendezvények fáradha-
tatlan, igen körültekintő szervezőjé-
nek, Kiss Ágnes asszonynak az, hogy 
a zámoriak 20 léggömb levegőbe 
engedésével hozzák a szomszédos 
települések tudomására, hogy Pusz-
tazámoron 20. alkalommal rendezték 
meg a falu lakói számára tartalmas ki-
kapcsolódást, közösséget építő Pusz-
tazámori Falunapot.

Keller László   
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Úszásoktatás iskolánkban
Néhány éve, a pusztazámori önkor-
mányzatnak köszönhetően, iskolánk 
második osztályos tanulói ingyenes 
úszásoktatáson vehetnek részt a 
budaörsi Illyés Gyula Gimnázium 
uszodájában.

Az idei tanévben a mi osztályunk 
került sorra. Ahogy az már lenni szo-
kott, a gyerekek nagy izgalommal 
várták az első órát. „Ki lesz az ok-
tató, milyen mély a medence, hideg 
lesz a víz?” – ilyen és hasonló kér-
dések hangzottak el szinte naponta.

Andi néni és Ádám bácsi szakér-
telmének, türelmének köszönhetően 
év végére a még úszni nem tudó gye-

rekek kellő vízbiztonságot kaptak, a 
már eleve úszni tudó tanulók techni-
kája pedig nagyon sokat fejődött az 

eltelt egy évben. Andi néni szavait 
idézve: „Mindig öröm számomra, 
amikor zámori diákokat taníthatok, 
hiszen évről évre nagyon ügyes, szó-
fogadó gyerekek közössége érkezik 
hozzánk!”

Az utolsó, bemutató órán az ok-
tatók néhány mondatban össze-
foglalták az úszással kapcsolatos 
tudnivalókat és a szülők nagy meg-
elégedésére nagyon megdicsérték a 
gyerekeket. Az óra végén szülők és 
gyermekek egyaránt széles mosollyal 
arcukon, megelégedve búcsúztak az 
uszodától.

Roóz Andrea

Madari Martina Zsófia az idén érett-
ségizett. Korosztályából sokan mond-
hatják el magukról, hogy immár 13 
éve járnak iskolába. Viszont kevesen 
büszkélkedhetnek azzal, hogy minden 
évben kitűnő lett a bizonyítványuk.

Martina pályafutása az Andreetti-
ben kezdődött. 2013-ban 200 db ötöst 
gyűjtött össze, ezért polgármesteri di-
cséretet kapott. 2014-ben Az Év Diák-
ja elismerést kapta meg, példamutató 
szorgalmáért és tanulmányi eredmé-
nyeiért. Nyelvi előkészítővel kezdte 

gimnáziumi éveit Százhalombattán. 
Az angol nyelvvizsgán a maximális 
pontot érte el. Jelölték az úgynevezett 
„READ in Europe Erasmus+ project 
2018” európai megmérettetésre, a 140 
indulóból a nemzetközi mezőnyben a 
III. helyezést, a magyar indulók között 
az I. helyezést érte el. 

Nagyon sokat tanult ebben a tan-
évben is, mivel egy nagy kihívás előtt 
állt.  Az emelt szintű kémia és biológia 
érettségire magántanárral erősítette 
meg tudását. Természetesen siker ko-

ronázta erőfeszítéseit: felvételt nyert a 
Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Karára. 

Édesanyja találóan jellemezte őt: 
„Magával szemben mindig maxima-
lista. Kitűz célokat maga elé, és azok 
inspirálják. Újra és újra be akarja bizo-
nyítani magának, hogy meg tudja csi-
nálni, amit eldönt. Célja, hogy az em-
berek életét jobbá tegye. Borzasztóan 
büszkék vagyunk rá. Kívánunk neki 
további kitartást, és biztosak vagyunk 
benne, hogy vágyai teljesülni fognak.”

Az önkormányzat nevében mi is gra-
tulálunk Martinának. Tanulmányaihoz 
kitartást és jó egészséget kívánunk!

Pátrovics Benedek
polgármester

Tehetséget köszöntünk
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Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzása, 
ilyenkor aktívak, nagyon könnyen az autók elé ugranak.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet mint a 
vadászatra jogosult szervezetek érdekképviselete és a 
Magyar Autóklub arra figyelmeztet, hogy a következő 
egy hónapban a szokásosnál is óvatosabban vezesse-
nek az őzek párzása miatt. 

Amennyiben őz keresztezi az utat, számíthatunk rá, 
hogy követi egy másik, így lassítsunk, dudáljunk! Ha ki-
ugrik a kocsink elé, az egyetlen megoldás a vészfékezés, 
ezért figyeljünk a követési távolságra is. A volánt semmi-
képp se rántsuk el, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mert 
ez szintén balesethez vezethet.

Ütközés esetén feltétlenül értesíteni kell a rendőrsé-
get, mert a vad és gépjármű ütközése közúti balesetnek 
számít. A helyszínelés jegyzőkönyve lehet az alapja az 
esetleges további ügyintézésnek. Értesíteni kell a terüle-
tileg illetékes vadászatra jogosult szervezetet, általában 
a vadásztársaságot is, erről a rendőrség gondoskodik.

Az őz egyedszámát hazánkban mintegy 380 ezerre be-
csülik, az ország egész területén előfordul. A 2017–18-as 
vadászati évben elütött 6218 nagyvadból 4756 őz volt, és 
a balesetek jelentős része a párzási időszakban történt.

Forrás: budapestkornyeke.hu

Vadveszély az utakon

Hűsítő ajánlat a Renault-tól, 
az igazán előrelátóknak!
Renault CLIO és CAPTUR modellek 
téli szereltkerék garnitúrával, kizárólag nyár végéig!

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU

renault.hu

*Az ajánlat 2019.07.01-től 2019.08.31-ig illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes ötajtós Renault CLIO és CAPTUR modellekre. Az ajánlat CLIO Grandtour modellekre nem érvényes. A 2 949 000 Ft-os 
indulóár Renault CLIO Life TCe 75 verzióra vonatkozik és használtautó beszámításához kötött. Renault CLIO Life TCe 75 vegyes fogyasztás l/100 km: 5,9 – 6,1; CO2-kibocsátás g/km: 133 – 137, Renault CAPTUR vegyes 
fogyasztás l/100 km: 5,3 – 6,6; CO2-kibocsátás g/km: 139 – 151. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati 
eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási 
viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.  A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett 
adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

már 2 949 000 Ft-tól.*



Az üzletlánc 2019 májusában indította útjára webshopját: az 

-

-

-

A SPAR webshop diósdi szupercsapatának tagja lehetsz


