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Hőseinkre emlékezünk

Falunap 2015
2015. június 27-én tartjuk az idei Falunapot, melyre 

Pusztazámor Községi Önkormányzat ezúton is szeretettel meghívja 
a pusztazámori lakosokat, családtagjaikat, rokonaikat és barátaikat. 

Előzetes a programról: 
• Versenyek: főző-, bor-, teke-, sakk-, 

pingpongverseny, Kispályás labdarúgó-torna 
(Bíró Csaba Emlékkupa), Fut a falu 

• Gyermekprogramok: légvár, óriáscsúszda,
arcfestés, kézműves foglalkozás, 
tűzoltóbemutató

• Fellépnek: Nagy Feró, Groovehouse, 
Tabáni István

• Utcabál: ONline zenekarral, Tűzijáték

A teljes, részletes program a Zámori Hírek júniusi számában, 
a pusztazamor.hu-n, valamint a hirdetőtáblákon lesz olvasható.

Pusztazámor Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és kedves  családját

a 2015. május 16-án, szombaton
10 órakor kezdődő,

a Hősök napja alkalmából rendezendő
megemlékezésre és koszorúzásra az I. és II. világháborús emlékművekhez.

Gyermeknap

2015. május 31-én vasárnap 
14 órától szeretettel hív minden gyermeket Pusztazámor 

Községi Önkormányzata, iskolája és óvodája 
a Koroda Kertbe egy felhőtlen szórakozásra, 

ahol együtt ünnepelhetitek 
barátaitokkal a gyereknapot!

Programok: 
arcfestés, kézműveskedés, ügyességi 

játékok, bográcsozás, valamint 
Pap Rita – gyereknapi – 
Kölyökparty műsora
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Kedves Pusztazámoriak!
Szeretnék beszámolni önöknek az elmúlt időszak történé-
seiről, arról, hogy településünk érdekében milyen ügyek-
ben dolgozik együtt a képviselő-testület. Röviden vegyük
sorra a felmerült témákat. 

EKG-készülék vásárlása

A februári Sóskút–Pusztazámor közös képviselő-testületi
ülésen felvetettem, hogy – a háziorvosokkal közösen – a
két település egy 24 órás hordozható EKG-készüléket
vásároljon. Ez a készülék különböző, csak időszakosan
kialakuló eltérések kimutatására szolgál. Elsősorban szív-
ritmuszavarok kimutatására alkalmazzák, gyakran szívro-
hamot követően, esetleg a gyógyszeres kezelés hatásossá-
gának ellenőrzésére. A vizsgálathoz öntapadó tappancso-
kat (elektródákat) ragasztanak a mellkasra, melyeket veze-
tékek segítségével kötnek össze egy kisrádió méretű szer-
kezettel, amely a nyakban lóg, és a szívből érkező elekt-
romos jeleket rögzíti. Huszonnégy óra múlva leveszik a
készüléket, a benne tárolt adatokat számítógép segítségé-
vel értékelik ki. Első lépésként szakemberek bevonásával
a megfelelő típust fogjuk kiválasztani, majd árajánlatokat
kérünk a készülék megvásárlásához. Bízom benne, hogy
a gép beszerzésével a pusztazámori betegek szinte sorban
állás nélkül vehetik igénybe a vizsgálatot.

Óvodabővítés

Szintén a közös testüle-
ti ülésen hangzott el
König Ferenc sóskúti
polgármester óvodaifé-
rőhely-felajánlása. Sós-
kút az óvodával kap-
csolatban megvalósí-
tott felújítás részeként vállalta a hatodik csoportszoba
megnyitását. Az új csoportszobában a sóskúti igények
kielégítése után elsősorban a pusztazámori gyerekek szá-
mára biztosítanának szabad férőhelyeket. 

A felajánlást köszönjük szépen, úgy gondolom, hogy
elsősorban azok a családok vehetik örömmel a lehetősé-
get, ahol a nagyobb gyermek már a sóskúti iskolába jár és
egyszerűbb lenne egy helyre hordani a gyerekeket. Azok-
ban az években, amikor az átlagosnál nagyobb a gyer-
meklétszám, véleményem szerint helyben kell megoldást
találni a gyerekek elhelyezésére. 

Azt mindenki tudja, hogy egy zámori harmadik csoport-
szoba megnyitása rengeteg pénzt igényel; nemcsak a sze-
mélyi feltételek biztosítása, a 2 új óvónő, az 1 új dajka, de
a konyhabővítés is jelentősen megnövelné a beruházás
költségét. Akkor, amikor nem lesz három csoportra való
óvodás gyermek, akkor más településekről kell fogadnunk
gyerekeket, hogy feltöltsük a létszámot. Tehát akkor
Zámor fizetné a máshonnan jövő gyermekek ellátását. 

A testület döntése végül a leghatékonyabb megoldást
foglalta magában: a fenti nevelői szobát átalakítjuk úgy,
hogy csoportfoglalkozásokra alkalmas legyen, kiépítjük
hozzá a vizesblokkot, és felveszünk egy új pedagógiai
asszisztenst, így oldjuk meg az időszakosan, körülbelül 5
évente jelentkező átmeneti szűkösséget.

Megyei értéktár

Úgy gondolom, hogy
mindannyiunk számára
nagyon fontos Puszta-
zámor kincseinek meg-
mutatása, ezért kértem
a képviselő-testületet,
tegyen javaslatot arra,
hogy milyen természe-
ti, kulturális értékünket,
hagyományunkat java-
soljuk felvételre a
Megyei Értéktárba. 2013 áprilisa óta Pest megyének is van
értéktára, ahová a megye büszkeségeit gyűjtik. A Megyei
Értéktár Bizottság működése során eddig 27 megyei érté-
ket vett nyilvántartásba.  Így többek között az érdi Föld-
rajzi Múzeumot, a nagykőrösi meggyet, a Ráckevei Duna-
ág úszólápját és élővilágát, a Magyarok Nagyasszonya
Bazilikát Márianosztrán.  A testület a Zámorhegyi remete-
séget és a Barcza-kastély kertjében található tölgyfát java-
solta felvételre. A Zámorhegyi remeteség épületét a török
uralom után a községet újratelepítő Mentler Mihály nagy-
szombati főbíró 1758-ban emeltette Jeromos atya ferenc-
rendi szerzetes számára. A kolostor építésénél felhasznál-
ták az 1200-as években épült román templom maradvá-
nyait. Szerves egységet képez a mellette épült harangház-
zal és a szerzetesi cellákkal. A remeteség hazánk egyedü-
lálló barokk műemlék-különlegessége mind alaprajzi,
mind felépítményi rendszerében, művelődéstörténeti és
műemléki szempontból egyaránt. Műemléki védelem
alatt álló építmény. 

Közös ügyeink – dolgozik a testület
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Az öreg tölgy a becslések szerint legalább 200 éves,
kitűnő egészségnek örvendő óriási fa, törzsének körmé-
rete 608 cm. Ilyen nagyságú fa körülbelül 300 lehet az
országban, ha nem számítjuk a gyors növekedésük és
pusztulásuk miatt nehezen dokumentálható füzeket és
nyárfákat. Nemcsak a mérete miatt különleges, hanem
formája miatt is: közel a talajhoz ágazik el, voltaképpen
nincs is törzse.  Nem tudhatjuk, hogy karaktere egy
emberkéz műve, vagy pedig a természet játéka volt. A
pusztazámori öreg tölgy nemcsak a kastélykert gyöngy-
szeme, hanem hazánk kiemelkedő jelentőségű kocsá-
nyos tölgyei közé tartozik, ezért voksoltunk rá jelölé-
sünknél. 

Remeteség

Maradjuk még a remeteségnél egy pillanatra. A külső hely-
reállítás tervei elkészültek, a Pusztazámori Római Katoli-
kus Egyházközség hozzájárulását adta a munkálatokhoz.
A tervdokumentációkat is benyújtottuk a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalnak. A helyreállítás óta eltelt 20 év alatt
az épület több részlete sérült. Az épület közvetlen környe-
zetében, 90 cm széles sávban talajcserét tervezünk. A
lábazatnál jelentkező sókivirágzás felszívódó nedvességre
utal, itt vakolatcsere szükséges, csakúgy, mint a támpillé-
reknél. Pótoljuk a bádogszegélyeket, megszüntetjük a beá-
zást. A fa- és fémszerkezeteket is újrafestjük. A munkálato-
kat szeretnénk október közepén befejezni.

A temető és temetkezések rendjéről szóló rendelet

Az önkormányzatnak a törvény értelmében gondoskodnia
kell a temetkezésről és a köztemető fenntartásáról. De
mivel az önkormányzatnak nincs a tulajdonában temető,
ezért a temetőfenntartásról a temetőtulajdonos egyházzal
kötött megállapodással tud gondoskodni. Ezt a megálla-
podást már nagyon régóta szerettük volna megkötni, de
sokáig nem sikerült megszerezni a felsőbb egyházi veze-
tés jóváhagyását. Nemrég változott a helyzet, és a közel-
múltban megszületett az átfogó megállapodás az önkor-
mányzat és a Pusztazámori Egyházközség között, melyet
a püspökség is jóváhagyott. Így elhárult az akadály az
elől, hogy a temetkezéssel kapcsolatos szabályokat önkor-
mányzati rendeletben rögzítsük. A sírhelymegváltás díjai-
ra és időtartamára vonatkozó rendelkezés figyelembe
veszi az eddigi hagyományt, a lakosok teherbíró képessé-
gét, a sírhelyek kialakításánál szintén a hagyományt és a
környékbeli tapasztalatokat vettük alapul. Aki a részletes
szabályozást szeretné megtekinteni, megteheti a Hivatal-
ban és a honlapunkon is. 

Az urnafal és a temető kerítése 

A kegyeleti szertartásokhoz méltó urnafalat építenénk a
temetőben. Mindenféleképpen alkalmazkodni kívánunk a
remeteség és környezetének stílusához, biztosítani szeret-

nénk azt, hogy jól megközelíthető, mégis csendes helyet
alakítsunk ki a temettetni kívánóknak. Az urnafal helyéről
még nem döntöttünk, de elhangzott olyan javaslat is,
miszerint a temető kerítését úgy kellene megépíteni, hogy
ahhoz kapcsolódjon valamilyen formában az urnás teme-
tések helye. Annak érdekében, hogy pontosan meg tudjuk
határozni, hogy hol helyezkedik el a temető határvonala,
kimérettük a területet. A kerítést elsősorban a jelenlegi
bejárat oldalán szeretnénk megépíteni zárható nagykapu-
val és kiskapuval. A teljes körbekerítésre, úgy gondolom,
nincsen szükség. A korábbi lapszámban már megemlített
temető-nyilvántartó programot sikerült megrendelnünk. A
térkép, a sírhelyadatbázis és a sírhelyfotók várhatóan nyár
közepére készülnek el. 

Házszámtáblák

A képviselő-testület
2014 év végén rendel-
tet alkotott a közterüle-
tek elnevezéséről és a
házszámtáblák kihelye-
zéséről. 

A rendelet szerint a
házszámtábla kihelye-
zéséről, olvasható álla-
potban tartásáról, szük-
ség esetén pótlásáról az
ingatlan tulajdonosá-
nak kell gondoskodnia. Az épületeket és a beépítetlen tel-
keket is el kell látni házszámmal (vagy helyrajzi számot
ábrázoló táblával). A házszámtáblát az utcáról jól látható
módon kell elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy a házszám
kihelyezhető az utcafronti kerítésre, a kapura vagy a ház
falára is, csak azt kell szem előtt tartani, hogy jól látható
legyen. Nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy milyen
anyagból készüljön a házszámtábla, és arra sem, hogy
milyen formájú és mekkora legyen.

A rendelet 2014. november 1-jén lépett hatályba. A ren-
delet hatálybalépésekor már meglévő, de még házszám-
táblával el nem látott ingatlanok házszámtáblájának kihe-
lyezését 2015. március 31-ig pótolni kellett az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának). A rendelet
szerint az utcanévtáblák elhelyezéséről, karbantartásától
és szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondosko-
dik. Ezért mi már megkezdtük a hiányzó utcanévtáblák
felmérését és pótlásának előkészítését. 

Kérem, hogy a jobb tájékozódás érdekében a rendelet
előírásai szerint szíveskedjenek gondoskodni a házszám -
táblák kihelyezéséről, azok karbantartásáról.

Kerti hulladék égetése

A tavaszi kerti munkálatok megkezdésével ismét előtérbe
került az a kérdés, hogy mikor is lehet égetni Zámoron. A
lemetszett gallyakat, ágakat, a lehullott leveleket minden
évben meghatározott időszakban lehet elégetni. Az év
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egyes hónapjaira vonatkozó égetési rendről  az alábbi két
táblázatban olvashatnak.  

A június, július, augusztus hónapokon kívül TILOS az
avar és kerti hulladék égetése a település egész területén
az ünnepnapokon, illetve tűzgyújtási tilalom idején. 

TILOS égetni az egészségügyi, oktatási, kulturális és
szociális, egyházi intézmények, ilyen rendezvények 50
méteres körzetében az intézmények működési ideje,

valamint a rendezvények, egyházi szertartások ideje
alatt. 

A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális,
állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot, mint példá-
ul PVC, veszélyes hulladék, autógumi. 

Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy
a szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a kör-
nyezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A
tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés helyén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe
helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható. 

Zöldhulladék-gyűjtés és a házhoz jövő szelektív 
hulladékgyűjtés

Dr. Horváth Béla, a Fővárosi Közterület-fenntartó Non-
profit Zrt. új vezérigazgatója az év elején bemutatkozó
látogatáson járt Pusztazámoron. Az elnök úrnak felvetet-
tük a zöldhulladék-gyűjtés és a házhoz jövő szelektív hul-
ladékgyűjtés kérdését. Április végéig kért türelmet a gyűj-
tés megszervezésére.

Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékvíz-elvezető 
árkainak kiépítése

Mint már beszámoltam róla, a Kossuth Lajos utca mindkét
oldalán, a Zámor pataktól a lakott terület határáig csapa-
dékvíz-elvezető árkot építtetünk. A munkálatok a kedve-
zőbb időjárás beköszöntével megkezdődtek, várhatóan
április végén be is fejeződnek, addig is kérem a lakosság
szíves türelmét.

Pátrovics Benedek
polgármester

Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor belterü-
letén a következő napokon és időpontokban lehetséges

január kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között
február kedd, csütörtök 7.00–18.00 óra között
március kedd, csütörtök, 7.00–18.00 óra 

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

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

és szombat 7.00–12.00 óra között
június – július– augusztus TILOS 
szeptember kedd, csütörtök, 7.00–18.00 óra 

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

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

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

Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor külterü-
letén a következő napokon és időpontokban lehetséges

január–február–március– kedd, csütörtök, 7.00–18.00 óra
április–május és szombat 7.00–14.00 óra között
június–július–augusztus TILOS 
szeptember–október – kedd, csütörtök, 7.00–18.00 óra
november–december és szombat 7.00–14.00 óra között

Arra kérem Önöket, ha a község területén valamilyen
problémát, hibát, hiányosságot vagy rongálást tapasztal-
nak, jelezzék, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Telefonszám: 23/347-421, 23/560-421

Email: polgarmester@pusztazamor.hu
Előre is köszönöm fáradozásukat:

Pátrovics Benedek
polgármester

Tisztelt Pusztazámori Lakosok!

Kedves Pusztazámoriak!
Iskolánk csatlakozott a PONTVE-
LEM OKOS PROGRAMHOZ,

mely segíti tanulóink környezettudatos nevelését. 
A program keretében használt elemeket, régi mobilte-

lefonokat, egyéb hibás e-kütyüket (pl. PDA, tablet, digi-
tális fényképezőgép és kamera, GPS-készülék) gyűjte-
nek a gyerekek, melyekért pontokat kapnak. Ezeket
aztán értékes ajándékokra, élményekre lehet beváltani,

esetleg kamatoztatni a programhoz tartozó BANKVE-
LEM felületen. Alu-dobozokat közvetetten gyűjtünk,
melyeket a Tesco megfelelő automatájában kell leadni.
Csak az érte kapott blokkot várjuk itt az iskolában. 

Köszönettel vesszük, ha törekvéseinket támogatva az
említett feleslegessé vált dolgokat eljuttatják a Pusztazá-
mori Tagiskolába. 

Mészáros Ildikó, 
a program kapcsolattartó pedagógusa

PontVelem okos program
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1/2015. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nem létesít tagsági viszonyt a Felkelő Nap Szociális Szö-
vetkezettel. 

2/2015.(I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja szándékát arra, hogy a Felkelő Nap Szociális
Szövetkezettel együttműködési megállapodást kössön a
további egyeztetések során meghatározott célok érvénye-
sítése érdekében és meghatározott feladatok ellátására.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

3/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a melléklet szerint elfogadja a Képviselő-testület 2015.
évi I. féléves munkatervét.

4/2015.(I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a melléklet szerint elfogadja a 2014. évi művelődési és
könyvtári tevékenységről szóló beszámolót. 

5/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a melléklet szerint elfogadja a község 2015. évi prog-
ramjainak tervezetét, az október 23-i megemlékezéssel
az alábbiak szerint kiegészítve:
Program időpontja október 23.
Program megnevezése Ünnepi megemlékezés
Program helyszíne tornaterem 
Költség forrása önkormányzat 
Becsült költsége 20.000 Ft

6/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Gyermekmosoly Alapítvány (székhelye,
2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) által 2015. február 21-
én rendezendő alapítványi bált 170.000 forinttal támogat-
ja. A támogatást a 2015. évi költségvetésben elkülönített
keret terhére biztosítja, az államháztartáson kívüli szerve-
zetek támogatása címen. A támogatási szerződésben felté-
telként kell rögzíteni, hogy az Alapítvány tájékoztassa a
nyilvánosságot az önkormányzati támogatásról.

7/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Pusztazámor Községi Önkormányzat,
mint tulajdonos kezdeményezi az Érdi Járási Földhiva-
talnál a Pusztazámor 087/11. hrsz. alatti, gazdasági
kereskedelmi szolgáltató építési övezetbe tartozó 2.000
m2 nagyságú terület mezőgazdasági művelés alóli kivo-
nását, végleges más célú hasznosítását telephely céljára.

8/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Pusztazámor Községi Önkormányzat
mint tulajdonos a Pusztazámor 087/11. hrsz. alatti,
2.000 m2 nagyságú területet a termelésből való kivonás
engedélyezését követően értékesíti a Csengő Manufaktú-
ra Kft. részére 7.800.000 Ft értékben. Felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a
további intézkedések megtételére. Amennyiben a Csen-
gő Manufaktúra Kft. a terület megvásárlását bankhitelből
finanszírozza, a fizetési feltételek meghatározása a bank
által meghatározott hitel-kifizetési ütemezés szerint is
történhet, de a teljes vételár kifizetési határideje 2015.
december 15. napja. 

9/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy dönt, hogy Madari Tamás pusztazámori lakos-
nak, az Ország Zsolt Racing Team versenyzőjének, az
országos rallycross autó versenysorozatban történő
részvételéhez 100.000 Ft egyedi támogatást nyújt. Fel-
hatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

10/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete, mint alapító, a Pusztazámor Községért Közalapít-
vány alapító okiratát a következők szerint módosítja:
A közalapítvány által végzendő közhasznú tevékenysé-
geket tartalmazó 6. 7) pontja a következő d) alponttal
egészül ki:
d) Parlagfű elleni védekezés. Ezen közhasznú tevékeny-
ség a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 11. pontjaiban rög-
zített közfeladat ellátásán alapul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

11/2015. (I. 27.) sz. képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy engedélyezi Pátrovics Benedek polgár-
mester részére az LTT-637 forgalmi rendszámú személy-
autóra az éves autópálya matrica 42.980 Ft összegben
történő beszerzését a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat nevére szóló számla ellenében.

12/2015. (II. 24) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a határozat melléklete szerint elfogadja a közös önkor-
mányzati hivatal 2015. évi költségvetését

13/2015. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2015. évet követő három évben nem tervez hitel-
felvételt, ezért úgy dönt, hogy az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d) pontja és a 29/A. §
rendelkezései, valamint a Magyarország gazdasági stabi-
litásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekez-
dés a) pontja és a 3. § (1) bekezdése szerinti, a hiteltör-
lesztési kötelezettség és az ezek fedezetéül szolgáló
bevételek bemutatását mellőzi.

14/2015. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 45. §
alapján kezdeményezi a helyi településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálatát. A képviselő-testület utasítja a pol-
gármestert és a jegyzőt a következőkre:

1. ajánlatkérés után terjesszenek elő javaslatot a felül-
vizsgálatot végző szakértő megbízására

2. terjesszen elő javaslatot a partnerségi egyeztetés
szabályaira vonatkozó javaslatot

3. kezdje meg a Korm. r. 37.§ szerinti előzetes tájé-
koztatási szakaszt

Határidő: az 1.)-2.) pontokban meghatározott felada-
tokra 2015. március 31., a 3.) pontban meghatározott
feladatokra 2015. március 6.
Felelős: polgármester, jegyző

15/2015. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat
2015. évi közbeszerzési tervét.   

16/2015. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a pusztazá-
mori Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozás
időpontját a 2015/2016. nevelési évre az alábbiakban
állapítja meg:

2015. március 24. (kedd) 8.00–16.00
2015. március 25. (szerda) 8.00–16.00
A pusztazámori Napköziotthonos Óvodába történő

beiratkozás helyszíne:
Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor, Petőfi

S. u. 27.)
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően

legalább 30 nappal korábban a fenntartó helyben szoká-
sos módon, Pusztazámor község honlapján (www.pusz-
tazamor.hu), illetve az óvodában kifüggesztett hivatalos
hirdetményen teszi közzé. 
Határidő: 2015. február 26.
Felelős: polgármester

17/2015. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a fenntartásában működő Napköziotthonos Óvodá-
ban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
83. (2) bekezdés b) pontja alapján: 

A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda 2014/2015.
nevelési év nyári zárva tartásának idejét az alábbiak sze-
rint határozza meg:

2015. július 13. – 2015. augusztus 7.
Nevelés nélküli munkanap: 2015. augusztus 10.

(hétfő)
Nyitás: 2015. augusztus 11. (kedd)
Utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva

tartási időpontjairól, a nevelés nélküli munkanap, a nyi-
tási időpont meghatározásáról 2015. február 26. napjáig
helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket. 
Határidő: 2015. február 26.
Felelős: polgármester

18/2015. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület
a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által ado-
mányozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.)
önkormányzati rendelet 9-11. §-ai alapján úgy dönt,
Községi Ösztöndíjat állapít meg: 
a 2013/2014-es tanévben elért eredményekre tekintettel:

Hurja Richárd pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
összegben 

a 2014/2015. tanév I. félévében elért eredményekre
tekintettel:

Babóti Bianka pusztazámori lakos részére 35 000 Ft
összegben 

Bán Róbert pusztazámori lakos részére 35 000 Ft
összegben 

Bán Gábor pusztazámori lakos részére 20 000 Ft
összegben

Bán Viktor pusztazámori lakos részére 50 000 Ft
összegben

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részére 20 000 Ft
összegben

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk. 
jegyző polgármester

Önkormányzati határozatok
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Pusztazámorról szóló fotóalbumot és
meghívást kapott tőlünk Colleen Brad-
ley Bell, az Amerikai Egyesült Államok
Magyarországra akkreditált rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete.

Colleen Bradley Bell nagyköveti kine-
vezését december elején szavazta meg
az amerikai szenátus. Az USA magyar-

országi nagykövete január közepén
családjával érkezett Budapestre.

Colleen Bell a kedves fogadtatás
kapcsán azt nyilatkozta, hogy szeret-
ne minél több emberrel találkozni, és
meghallgatni sok véleményt, hogy
jobban megértse Magyarországot és
történelmét. Azt mondta, olyan
helyekre is szeretne eljutni Magyaror-
szágon, ahol még egyetlen korábbi

amerikai nagykövet sem járt. Én is
úgy gondolom, hogy vannak hazánk-
nak olyan gyöngyszemei, melyek
nagyköveti látogatásra érdemesek,
ezért elküldtem meghívásomat Colle-
en Bell asszonynak: látogasson el hoz-
zánk, nézzen körül nálunk. Szeretettel
várjuk!

Pátrovics Benedek
polgármester

Meghívás az új amerikai 
nagykövet asszony számára 

Kedves Pátrovics Benedek 
Polgármester Úr!

Köszönöm, hogy megküldte
számomra „Az öreg tölgy
meséje – Pusztazámor” című
fotóalbumot. 

Gyönyörű kiadvány és a
szülőföldről való gondosko-
dás igaz példája. 

Nagyra értékelem 
a figyelmességét.

Colleen Bell

Egyesült Államok Nagykövetsége
Colleen Bell Asszony,
nagykövet
Budapest

Tisztelt Nagykövet Asszony!

Különös, ugyanakkor nagyon dicséretes kezdeményezé-
séről értesültünk az Ön videoüzenetében. Pusztazámor
Önkormányzata élni kíván az Ön által felkínált lehető-
séggel, és arra kéri Önt, hogy látogasson el hozzánk, a
főváros nyugati kapujában meghúzódó kis településünk-
re, Pusztazámorra.

Miért gondoljuk mi azt, hogy különleges élményt tudunk
kínálni az Ön számára vendéglátásunkkal? Az 1989. évi
köztársasági államforma bevezetését megelőzően a telepü-
lésünk meglehetősen elmaradott volt: alacsony szintű volt
a gazdasági potenciálunk, fejletlen volt az infrastrukturális
ellátottságunk. A demokratikus rendszer kialakulásával
Pusztazámor nagyszerűen tudott élni: népszavazással dön-
tött arról, hogy területére fogadja a főváros legnagyobb hul-
ladéklerakóját, és ezzel megteremtette az anyagi alapját a
település dinamikus fejlesztésének.  A település jó példája
annak, hogyan tud együtt élni kulturáltan egy látszólag kör-
nyezetét szennyező ipari tevékenység egy egyre gyarapo-
dó, igényesebb lakóközösséggel.

Mára a községünk egy minden igényt kielégítő, a lakó-
inak gyönyörű környezetet nyújtó kis település autópálya-
kapcsolattal, jelentős anyagi tartalékokkal bíró, a demok-
ratikus elveket maximálisan kiszolgáló önkormányzat
által vezetve. Polgármesterként több képviselő-társammal
együtt 25. éve bírom az itt élők többségének a bizalmát.

Javasoljuk, hogy a településünk meglátogatását Nagy-
követ Asszony kösse össze a Regionális Hulladéklerakó
megismerésével is.

Előre is köszönjük az érdeklődését, és bízunk abban,
hogy a sok felajánlás között meghívásunk elnyeri az Ön
támogatását.

Pusztazámor, 2015. március 18.
Őszinte tisztelettel:
Pátrovics Benedek

polgármester



Ünnepi műsorral és koszorúzással
emlékeztünk az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 167. évfordu-
lójára. Az ünnepség a Himnusszal,
majd Pátrovics Benedek polgármester
köszöntőjével vette kezdetét. Az
ünnepi beszéd megtartására iskolánk
vezetőjét, Garainé Kiss Gabriellát
kérte fel a polgármester úr.  Ünnepi
beszédében a tagintézmény-vezető
méltatta hazánk egyik legnagyobb
nemzeti ünnepét, majd kitért a haza-
szeretet fontosságára. Beszédét
Vörösmarty Mihálynak a hazaszere-
tetről írt – napjainkban is időszerű –
vallomását idézve fejezte be: 

„Szeresd hazádat s ne mondd: 
A néma szeretet 
Szűz, mint a lélek, melynek a 
Nyelv még nem véthetett. 

Tégy érte mindent: éltedet, 
Ha kell, csekélybe vedd; 
De a hazát könnyelműen 
Kockára ki ne tedd.”

Az ünnepi műsort az idén iskolánk
végzős osztálya, a negyedikesek
mutatták be. Nagyon szépen felépí-
tett irodalmi összeállítást láthattunk,
melyet Garainé Kiss Gabriella állított
össze és tanított a gyerekeknek.
Ruházatuk, piros, fehér és zöld póló-

juk segítségével nemzetünk zászlaját
alakították ki több ízben. A műsor
után a közönség az iskolaudvaron
gyülekezett és fáklyás menettel az
emlékműhöz sétált. A község önkor-
mányzata és civil szervezetei, vala-
mint politikai pártként a DK koszorút
helyezett el az emlékmű talapzatán.

Köszönjük a gyerekeknek, a peda-
gógusoknak és minden segítőnek,
hogy az idén is méltóan emlékezhet-
tünk hőseinkre. 

Kiss Ágnes 
művelődésszervező

Forradalmunk és szabadságharcunk emléke

2015/29 / ZÁMORI HÍREK

A MEGEMLÉKEZÉS RÉSZTVEVŐI

A ZÁMORI KÖR KÉPVISELŐI KOSZORÚZNAK

TISZTELETADÁS AZ EMLÉKHELYEN
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„A gyermekek szerencsés helyzet-
ben vannak, mert nekik nincsenek

ellenségeik, csak barátaik.”

„Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Kedves
Barátaim! A gyönyörű színésznő,
Audrey Hepburn, aki az ENSZ gyer-
mekszervezetének jószolgálati nagy-
követe is volt, fogalmazta meg az idé-
zett szép és nagyon igaz gondola-
tot. Ma este itt mi mindannyian a
gyermekek barátai vagyunk, hiszen
egy nemes cél érdekében jöttünk ma
itt össze, azért, hogy a zámori iskolá-
ba járó gyerekeket támogassuk az
iskola Gyermekmosoly Alapítványán
keresztül” – ezekkel a szavakkal
kezdte megnyitóbeszédét Garainé
Kiss Gabriella tagintézmény-vezető a
pusztazámori iskola IV. Alapítványi
bálján 2015. február 21-én.

„Nagy öröm számomra, hogy
milyen sokan várták ezt a mai ren-
dezvényt, milyen sokan összegyűl-
tünk, hogy a visszatérő vendégek
mellett mennyi új arcot is látok! Ez a
mai este alkalmat ad egy kis szóra-
kozásra, alkalmat ad megállni a
mindennapi rohanásban és alkalmat
ad az egymással való találkozásra,

de a legfontosabbra is, hogy tudunk
tenni valami jót, ami szebbé teszi
lelkünket.

Szokás mondani, jótékonykodás-
nak azt nevezzük, amikor segítünk
embertársainkon, de cserébe nem
várunk és nem kapunk semmit. Ez
csak részben igaz. Valóban, mi, akik
most itt vagyunk, nem várunk cseré-
be semmit, de igenis kapunk majd
erőfeszítéseinkért valamit. Hogy mit?
Azt, ami az egyik legfontosabb a
mostani kicsit elhidegülő világunk-
ban: szeretetet. Szeretetet, amelyet
az iskola csillogó szemű hálás diák-
jainak szeméből olvashatunk ki, ami-
kor majd kirándulni visszük őket,
amikor színházba megyünk, amikor
újabb és újabb élményekkel gazda-
godnak a Gyermekmosoly Alapít-
vány jóvoltából.

»Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen sokan
odaállnak mellé.« A mai rendezvény
kapcsán mélységesen átéltem Böjte
Csaba szavainak igazát.

Sokan, nagyon sokan jöttek
segíteni, sokan, nagyon sokan szívü-
gyüknek tekintették a bál sike -
rességét. Hálás köszönet mindazok-

nak, akik valamilyen formában
segítségünkre voltak az előkészü -
letekben és lebonyolításban, bármi-
lyen feladatot elvállaltak önzet -
lenül.

Megköszönöm a tombolára küldött
felajánlásokat, a támogatójegyek
vásárlását.

Külön szeretnék köszönetet mon-
dani: 

• Pusztazámor Községi Önkor-
mányzatnak,

• az  SZMK valamennyi tagjának és
elnökének, Babar Szilviának, 

• a Gyermekmosoly Alapítvány
elnökének, Babar Zoltánnak és a
kuratóriumi tagoknak,

• Kiss Ágnes művelődésszervező-
nek,

• az iskola pedagógusainak és
technikai dolgozóinak,

• minden aktív szülőnek, aki köz-
vetlenül vagy közvetve részt vett
a szervezésben,

• a meglepetés-műsorban szereplő
valamennyi hölgynek,

• megköszönöm Kiss Bernátnak,
valamint a falu közhasznú mun-
kásainak a terem berendezésé-
ben nyújtott segítségét.

IV. Alapítványi Bál az iskolában

MINDEN FELTÉTEL ADOTT VOLT A JÓKEDVHEZ ÉS A FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁSHOZ
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Végezetül kívánok mindannyiuk-
nak a mai estére jókedvet, a vacsorá-
hoz jó étvágyat és az egész estére fel-
hőtlen szórakozást” – zárta beszédét
a tagintézmény-vezető.

A rendezvény szervezése már
hónapokkal ezelőtt megkezdődött.
A műsor próbái is hetek óta folytak,
nagy volt az izgalom a kulisszák
mögött. A terem berendezése és a
közvetlen előkészítés pénteken kez-
dődött, az anyukák által sütött sós és
édes sütemények, ropogtatni valók
szombat délelőtt érkeztek a hely-
színre. Ekkor végezték az utolsó
simításokat is a szorgalmas szerve-
zők. 

Este a vendégeket kedves mosolyú
anyukák fogadták egy-egy welcome
drinkkel. Lajsz András koktéljai, a
büfé kínálata és a finom ételek tették
tökéletessé az estét. A vacsora 8 óra
körül kezdődött, közben még lehe-
tett tombolát vásárolni, mellyel érté-
kes meglepetéseket lehetett nyerni,
amiket ezúton is köszönünk a fel-
ajánlóknak. Az est fénypontja a szü-
lők és a pedagógusok tánca volt. A
latin zenére előadott műsornak nagy
sikere volt, a nézők vastapssal buzdí-
tották ismétlésre az előadókat. A
mulatozást a Kozmix együttes kezdte
meg, fergeteges hangulatot teremtve,
táncra és éneklésre csábítva a vendé-
geket. A diszkó hajnali 4-ig tartott. Jó
visszajelzés volt a rendezvény szín-
vonaláról és hangulatáról a nagyszá-
mú résztvevő, akik kitartóan szóra-
koztak az utolsó pillanatig, de az
utólagos vélemények is nagyon pozi-
tívak voltak.

Az iskolai programok közül ez az
egyik legtöbb szervezést igénylő
alkalom, így köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik e rendezvény lét-
rejöttében közreműködtek. Külön
köszönet a sok támogatónak, akik lel-
kesen segítettek a szervezésben és a
lebonyolításban egyaránt. 

Név szerint: Szőke Szilvia, Árvai
Mónika, Bihariné Szendi Krisztina,
Károly Zsuzsanna, Molnár Gabriel-
la, Nagy Beatrix, Godó Krisztina,
Furi Ildikó, Bana Ágnes, Bézi
Gábor, Babar Zoltán, Brindzik
Marianna, Bonev-Domozi Rita és
Anton, Ketter Gabriella, Ducsai
Helga, Ducsai Ákos, Garai Zsolt,
Babóti Bianka, Ekker Ildikó, Kocsis
Andrea, Pató Patrícia, Nagy Béláné,
Szendi Orsolya, Győrfi Miklós és
Tünde, Győri Gábor, Hamrák Vik-
tor, Varga Boglárka, Pátrovics Bene-
dek, Csibrikné Pátrovics Krisztina,
Garainé Kiss Gabriella, Kenéz
Enikő, Kiss Ágnes, Szendi Jánosné,
Kovalik Jánosné, Hornyák Imréné,
Magyar Mariann, Németh Judit,
Juhász Csaba, Patóné Hradil Adri-
enn, Égő Ákos, Égő Katalin, Rózsa-
völgyi Dorottya, Stöckler Szilvia,
Lázár Emília, Mészáros Ildikó, Sza-
bóné Sánta Vivien, Drewit Gulyás
Edina, Pelczel Nagy Eszter, Szonda
Ferenc, Pátrovics Linda, Tóth Krisz-
tina, Petró József, Ágoston Berna-
dett, Varga-Etele Orsolya, Roóz
Andrea, Szász Károly, Valler Dóra,
Bárkányiné Csóli Tünde

N. J.

A KOZMIX EGYÜTTES FERGETEGES HANGULATOT TEREMTVE

CSÁBÍTOTTA TÁNCRA ÉS ÉNEKLÉSRE A VENDÉGEKET

Babar Zoltán
BECSÜLET

Veled mindig és mindenkor,
Neked, mindig és mindenem.
Érted mindent és szüntelen,
Hozzád örökkön, örökké.

Tisztelet egy életen át,
Becsület, mely nem lehet más.
Tekintet, mely tiszta és csodás,
Érzelem vakmerő ragyogás.

Tudat és megragadás,
Eszme, mely nem lehet más.
Gondolat, ami csak hozzád.
Lélek, csak benned élek.

Bátorság minden pillanatban.
Gyávaság csak álmaimban.
Küzdelem nem csak fénykoromban.
Kitartás ebben a kusza világban.

Veled mindig és mindenhol,
Neked, mindig és mindenem.
Érted mindent és a hitemet,
Hozzád örökkön mindörökké. 

Rodé Klára
ÉBREDÉS

Ha felébredsz egy derűs reggelen  
És úgy érzed, hogy nem vár senki sem,
Szélesre tárd ki az ablakot,
Űzd el a szomorú gondolatot.
A korai gyenge napsugár
Arcod apró barázdáin megáll.

Kisimítja, mosolyra deríti
Szíved érett karimáját,
Fiatal erővel frissíti,
Emlékeid köveit színesíti.
Hálás tudatod ébredésre késztet,

Újból fényes valóságot érzel
Mikor az ablakon át kinézel.

Fotó: a szerző felvétele
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Heje-huja vigalom …

Heje-
huja

vigalom,
habos fánk a

jutalom, mákos
patkó, babkávé, értünk van a paradé
– verkliként szól már napok óta a
nóta gyerekeim szájából.

Á-á-á, hétvégen ovis farsang a tor-
nateremben, most már igazán be
kéne fejezni a gyerkőcök farsangi jel-
mezét. Kezdődhet a szülői csere-
bere, szabás, varrás, vágás, festés,
barkácsolás vagy beszerzés, kinek-
kinek igényéhez, a megálmodott
vagy kialkudott szerephez mérten. 

Péntek estére minden elkészül,
jöhet a főpróba, s az éppen betoppa-
nó apának a büszke bemutatkozás:
„Nézd, de jó denevér vagyok!”, „Én
meg méhecske!” – ugrálják körül. 

Másnap aztán hajnalban kelés és
izgatott készülődés A BULIRA. Kez-
dés előtt ott vagyunk, még egy kis
berendezkedés, süti-, rágcsa- és
innivaló-pakolás, és felcsigázva vár-
juk a többieket. Jönnek is sorban a
klasszikus mesék sztárjai, a királylá-
nyok, boszorkák, kalózok, Zorrók,
egy szuper madárijesztő, majd
közöttük landol egy igazi pilóta
repülőgépben (kicsit sápadtan, s
mint hamar kiderült, nem a repülés-
től).

Bekúszik két kedves süni-testvér,
cicák, nyuszi, béka, tigris, oroszlán –
kész állatkert. Na és persze a mai szu-
perhősök sem hiányozhatnak: Luke
Skywalker legófigura, Optimus
prime, Hulk méretes muszklikkal,
Batman, Spiderman, Matuka szemé-
lyében. Kezdődhet a maszkabál! 

Alíz néni felkonferálja a Cats
Dance Team műsorát, amelyben
néhány táncelem a felnőtteket is
lenyűgözi. Aztán jönnek a mieink: a
kiscsoportosok első fellépése a nagy-
világ előtt – nem tudom ki izgul job-
ban, az anyukák vagy a jelmez mögé
bújtak, de érezhető a feszültség.
Ének, körtánc, bemutatkozás – Andi,
Anita és Móni néni bátorításával
kiállták a próbát. A nagyoknál már
ment minden simán, látszik rajtuk az
öt-hat évnyi tapasztalat. Egy kis szál-

kányi hiányérzet maradt bennünk,
szülőkben, hogy a nagyokat nem lát-
hattuk bemutatkozni, de aztán a
közös körtánc Strack Orsolya nép-
táncpedagógus vezetésével velem
feledtette a hiányt. Orsolya profin
mozgatta a gyerekeket, nemcsak
tánclépésekkel, hanem játékos fel-
adatokkal is, de persze olyan bálozó

is akadt, aki a büfé körül töltötte a
fennmaradó időt, ami gyorsan elre-
pült, s megszólalt a „Véget ért a
maszkabál”.

Köszönjük ovisok, hogy veletek
bulizhattunk, ahogy fiam is mondta:
Szuper volt!

Pálok-Ney Katalin

AZ OVIS FARSANG RÉSZTVEVŐI

REPÜLŐGÉP LANDOLT A TORNATEREMBEN
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A megmenekült madár

A fogalmazás megalapozása már akkor
elkezdődik, amikor egy gyermek
beszélni tanul. Míg ez otthon spontán
történik, az iskola első két évében már
tudatos szókincsfejlesztés folyik, hiszen
ez az alapja a szövegépítésnek. A gye-
rekek játszanak a szavakkal, ismerked-
nek a jelentésükkel. Egyre többet olvas-
nak, nagy hangsúly terelődik a szöve-
gértésre, valamint a szóbeli szövegalko-
tásra. Harmadik osztályban önálló
tanóraként jelenik meg a fogalmazás.
Mivel ez a legkomplexebb anyanyelvi
képesség, általában sok nehézséget
okoz a diákoknak.  A tananyag sikeres
elsajátítása érdekében kiemelten odafi-
gyelek arra, hogy a fogalmazások témá-
ja kapcsolódjon a gyerekek érdeklődési
köréhez. A hétköznapi élet eseményei
éppúgy megjelennek írásaikban, mint a
fantáziájukat megmozgató olvasmá-
nyélmények. 

A mostani lapszámától kezdve rend-
szeresen szeretnék közreadni szemel-
vényeket a tanulók legjobb fogalmazá-
saiból a Zámori Hírekben, valamint a
Pusztazámor Online-on.

Magyar Mariann

Horváth Mercédesz: 
A megmenekült madár

Leszállt a kertbe egy madár. Arra ment
egy macska. Észrevette a madarat, aki
éppen csipegetett. Cirmos meg akarta
enni a madárkát. Odalopakodott, már
el is képzelte, hogyan fogja tálalni
magának. Majd egy gyors mozdulat
és már a mancsai között ficánkolt a
kismadár. Ott sírt, rítt, könyörgött, de a
macska nem engedte el. Hirtelen
kiszabadult, én meg gyorsan kirohan-
tam és ápolgattam a sebes szárnyát. És
pár héttel utána már a társaival repült
és boldogan élt tovább, amíg meg
nem halt.

Gróh Levente: A kalózok veszte

Ruminiék épp Egérország felé tartot-
tak, amikor látták, hogy két hajó köze-
ledik feléjük. Amikor elszállt a köd a

szoros felett, észrevették, hogy a pele-
hajó és az Aranyvadász az. A kapitány
és Rumini azon vitatkoztak, hogy
harcba szálljanak-e vagy ne. De a vita
lezárására nem került sor. Nagy durra-
nás hallatszott az Aranyvadász felől.

– Előzzük meg a kalózokat! – szólt
Rumini. 

– Miért? – kérdezték a többiek.
Rumini elmesélte, hogy mi is történt
az aranyvadászon. Úgy tettek, ahogy
Rumini mondta. Így hát a kalózok jár-
tak pórul, mert a szorosban élő sár-
kány felfalta őket. 

Babar Flóra Zoé: Az elbukott macska

Egyszer a kutya békésen szunyókált
az ablaknál. A macska viszont meg
akarta leckéztetni őt, amiért a múlt-
kor megkergette. Kitalálta, hogy a
virágot, ami az ablakpárkányon volt,
rálöki az ebre. De mikor óvatosan
lecsúsztatta, nem a kutyára, hanem
arra a gereblyére esett, ami a fának
volt támasztva. Erre a gereblye jól
kupán vágta a macskát. 

A macska ezt gondolta magában: 
– Hoppá, kicsit félresikerült! Nem

így terveztem!
Erre a nagy ricsajra aztán a kutya is

felébredt, és így szólt a macskához:
– Te átkozott macska! Legalább

nem én jártam pórul, hanem te!
A macska keservesen nyivákolt. 
– Sosem fogom elfelejteni, hogy

megleckéztesselek! – kiabálta a
macska.

De a kutya rá se hederített, hanem
tovább szunyókált.

Lázár Aliz: A kecskebéka

A kecskebéka élőhelye a víz. Petékkel
szaporodik. Zsákmánya a légy, na
meg persze a szúnyog, mint minden
békának. Hosszú nyelve van, ebben
sem különb.  Azt lehet tudni róla,
hogy nagyon sok petét rak. Nagyon
különleges a fejlődésük.  Először csak
pete, utána ebihal, amikor már
nagyobbacska, akkor kinőnek a hátsó
és a mellső lábai is. Külseje zöld és
barna. Az ember azt gondolja, hogy
nyálkás – és bizony az is!

Klucsik Bence: 
Nyerítő lovasudvar 

Májusban izgalmas utazásra
megyünk az osztálytársakkal. Ha jó
lesz az időjárás sok programon
tudunk részt venni. Ami nekem
nagyon tetszik, az íjászat. Remélem
kipróbálhatom! Szívesen mennék a
kalandjátszótérre is. A lovakat is
nagyon szeretem, ezért az is jó idő-
töltés lehetne. Tavaly nyáron az isko-
lai nyári táborban volt kézműveske-
dés, és láttam, hogy itt is van ilyen
foglalkozás. Nekem legjobban a bőr
megmunkálása tetszik. Remélem lesz
lehetőségem kipróbálni! Nagyon
várom ezt a kirándulást.

Dusik Lili: Rumini

A Rumini című könyvet Berg Judit
írta, és a főszereplője egy kisegér, akit
Rumininek hívnak. Ez egy nagyon
izgalmas könyv, mert a főszereplő
nagyon sokat kalandozik benne.
Ruminiéknek egy rakományt kellett
Pelevárba vinniük. Keresztülmentek a
Ragacs-tengeren, a Sárkány-szoro-
son, kikötöttek a Batka-szigeten és
végül az Orom-szigeten is. Volt
olyan, hogy harcoltak óriáspolippal
és sárkánnyal. Ruminiék Egérország-
ból indultak és egészen Pelevárig
hajóztak. Találkoztak fura alakokkal,
de ez őket nem állította meg. Ha
Rumini helyében lennék, Pelevár
tetszene a legjobban. 

Petky Sebestyén: A baleset

Anya megterítette az asztalt vacsorá-
hoz. Volt rajta minden, tükörtojás,
szalámi, sonka és még sok más. De
Peti nem figyelt és elkezdett rajta
autózni. Egy darabig játszott, aztán
véletlenül nekitolta az autót egy tejjel
teli bögrének. A tej kiömlött és Peti
nagyon megijedt. A nagy hangzavar-
ra odajött az anyukája is és meg-
mondta Petinek, hogy ne autózzon a
megterített asztalon. Peti megfogadta
amit anyukája mondott és ezentúl
mindig így tett.
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Zámori sikerek a Diákolimpia 
Pest megyei döntőjén

Egy lelkes futócsapat kelt útra március 31-én reggel, hogy
Pusztazámort és az iskolájukat képviseljék a tápiószecsői
repülőtéren megrendezett mezei futó Diákolimpia megyei
döntőjén.

A csapatot (Árvai Rebeka, Csuta Dorottya, Pechnyó
Petra, Habó Levente és Székely Csongor) a 4. osztályosok
tanítója, Somlai Zsuzsanna válogatta ki a sok lelkes jelent-
kező közül – a mindössze 21 fős osztályából. A tét nem
volt kevesebb, mint a tisztes helytállás a csapat részéről,
és Dorottyának lehetőség szerint az országos döntőbe
jutás. Ehhez az első 6 egyéni hely valamelyikét kellett
megszereznie a 117 leány induló között. 

Először a lányok futottak, az ő távjuk 1500 m volt.
Rebeka szép futással, valamint fejben is kiválóan kon-
centrálva a középmezőnyben végzett, Petra sajnos most
nem volt csúcsformában, de a távot teljesítette. Dorottya
taktikus versenyzéssel, épp olyan tempót futott, ami ele-

gendő volt a győzelemhez, ezzel kivívta a jogot a 2015.
április 14-i gödöllői országos döntőn való részvételre.
Ezután Csongi és Levente állt rajtvonalhoz, az ő távjuk
2000 méter volt. Erejüket az elején okosan beosztva telje-
sítették a távot. Levente a középmezőnyben ért célba, de
túl sok energiát hagyott magában a végére, alig fáradt el.
Jobb erőbeosztással még jobb eredmény elérésére lett
volna képes. Csongor a legnagyobb csatát önmagával
vívta, de végül erősebb énje kerekedett felül és jó néhány
futót megelőzött. Dorottyán kívül senki nem vesz részt
rendszeres atlétika edzéseken. Edzője, Gedeon Zsolt szí-
vesen látja további gyerekek jelentkezését is edzéseire
amatőr futónak, vagy akár versenyzőnek 7 éves kortól.

Eredmények: leány, II. korcsoport 1500 m, 117 induló:
Pest megye diákolimpiai bajnoka Csuta Dorottya, 5:22
idővel; 73. helyezett Árvai Rebeka 7:13; 117. helyezett
Pechnyó Petra 9:26.

Fiú II. korcsoport 2000 m, 127 induló: 80. helyezett
9:26 idővel Habó Levente; 123. lett Székely Csongor
11.43 időeredménnyel.

Csuta Albert

Április elején tették közzé a gyermekatlétika 14 verseny-
számában a 9–12 éves gyermek korosztály évfolyamos
eredménystatisztikáját. A kimutatás tartalmazza az évfo-
lyamonkénti országos csúcsokat, a top 10 örökranglistát,
valamint az éves ranglistavezetőket.

Csuta Dorottya két távon is magasan vezeti az orszá-
gos ranglistát. 2014-ben 600 méter síkfutás verseny-
számban a 10 éves lányok között ranglistavezető és
országos csúcstartó 1:52,8 perces idővel. 2014-ben
1000 méteres síkfutás versenyszámban a 10 éves lányok
között ranglistavezető és országos csúcstartó 3:17,17
perces idővel.

Pusztazámor lakója és a Pilisi Pegazusok szorgalmas
futója jelenleg az ország legjobb és legerősebb futója
korcsoportjában. 

Csuta Dorottya az első
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Pusztazámor Kupa 2015

Egy napsütéses, gyönyörű márciusi napon (21-én) sikerült
megrendeznünk Pusztazámor önkormányzatával közösen
az első Pusztazámor Kupa futóversenyt. A versenypálya
kijelölésében könnyű dolgunk volt, hiszen nem volt gond
szép, futásra alkalmas erdei utat találnunk. Nemcsak Pusz-
tazámorról, hanem Budapestről, Szentendréről, Szolnokról,
Pilisszentlászlóról, Budaörsről, Tárnokról, Sóskútról is
érkeztek versenyzők, összesen 120-an álltak rajthoz.

A versenyt a legkisebbek kezdték. Szép számban jöttek
ovisok, és bizony a leggyorsabb nyulakat megszégyenítő
tempóban futottak. Öröm volt őket nézni és szurkolni
nekik. Következtek a nagyobbak 2 kilométeren, ahol
bizony nagy küzdelmeket láthattunk, főként a befutónál.
Végére maradtak természetesen a legnagyobbak, akik

nagyon erős kezdéssel indultak neki az 5 kilométeres táv-
nak. A mezőnyben bizony több profi sportoló is elindult,
de nagyon sok „örömfutót” is köszönthettünk. 

Mindenkinek nagyon tetszett a pálya vonalvezetése, a
pusztazámori táj és a kedves fogadtatás. Egyesületünk, a
Pilisi Pegazusok csapata is nagy örömmel rendezett a köz-
ségben versenyt. 

A futóverseny nem jöhetett volna létre Pátrovics Bene-
dek polgármester úr vendégszeretete, Csernyák Krisztina
és Kiss Ágnes munkája nélkül. Köszönjük szépen a meg-
jelent futóknak a részvételt, valamint a Csuta családnak a
sok segítséget, a polgárőrségnek a hatékony munkát.

A sikeren felbuzdulva 2016-ban is szeretnénk futóver-
senyt rendezni Pusztazámoron. 

Jövőre újra találkozunk!
Gedeon Zsolt edző

Pilisi Pegazusok S. M. E.

Diósdi cég keres:
RAKTÁRI ÁRUKEZELŐ
Gépkezelő munkatársat

Feladatok:
• A beérkező áruk raktárba történő betárolása, és a meg-

rendelések folyamatos kiszolgálása
• Gépekkel történő munkavégzés 
• A megrendelt áruk összekészítése szállításra 
• A termékek körültekintő kezelése 
• Raktári árukészlet leltározása 
• Munkavédelmi szabályok betartása
• Raktári rend és tisztaság fenntartása
• Két műszakban történő munkavégzés
• Esetenként hétvégi  munkavégzés

Elvárások:
• Legalább alapfokú iskolai végzettség
• Nagyfokú munkabírás
• Precíz, pontos, megbízható munkavégzés
• Erkölcsi bizonyítvány

Előny:
• Jogosítvány 

Amit nyújtunk:
• Hosszú távú, stabil munkahely
• Határozatlan idejű munkaszerződés

Munkavégzés helye: 2049 Diósd / Pest megye 
Pályázatát (fényképes önéletrajz, motivációs levél és 

fizetési igény megjelölése) az alábbi email címre kérnénk:
zoltan@naturo-kork.hu

A versenyeredmények

OVIS KOROSZTÁLY (200 m)
Lány Fiú

Jánosi Flóra 1 Keller Nándor
Horváth Eszter 2 Pálok-Ney Ágoston

Csuta Johi 3 Jarács István
2004–2008-BAN SZÜLETETTEK (2000 m)

Jánosi Virág 1 Rényi-Vámos Bendegúz
Zsámár Anna 2 Tarnay Teó

Rényi-Vámos Vanda 3 Groh Levente
2000–2003-BAN SZÜLETETTEK (2000 m)
Molnár Krisztina 1 Nagy Bálint
Keresztes Hanna 2

Csuta Boglárka 3
1980–1999-BEN SZÜLETETTEK (5000 m)

Gazdag Zsuzsi 1 Radics Csaba
Szabó Csilla 2 Miksa Kende

Jánosi Lilla 3 Göllény Zsombor
1980 ELŐTT SZÜLETETTEK (5000 m)

Salamonné  1 Somogyi Károly
Szentimrei Eszter

Dobó Kata 2 Csuta Albert
Csutáné Pataki Gabriella 3 Keller László




