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Pusztazámor Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és családját,

2015. augusztus 20-án
a Szent István-napi ünnepség programjaira.

09.30:  Ünnepi köszöntőt mond Pátrovics Benedek polgármester.
Ünnepi szabadtéri szentmise és az új kenyér megáldása 

(a kőkereszt melletti parkban).
17.00: A Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje és polkapartija 

a Koroda-kertben (eső esetén a tornateremben). 
Közreműködik a Nachwuchsorchester des Bergmusikkorps 

(Németország), vezényel Jörg Küttner.
A program alatt büfé üzemel.

Szent István-napi ünnepség

Szent Mihály-nap
2015. szeptember 27-én ismét fellobban 
a Szent Mihály-napi tűz 
Pusztazámoron a Koroda- kertben. Immár 
3. alkalommal kerül sor a közmédia által, Szent Mihály 
napja alkalmából indított 
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” című hagyományőrző 
programsorozatra, amihez községünk is csatlakozott. 
A programokról a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket.
További információ: a 06/30 596-2140 telefonszámon, 
valamint a www.pusztazamor.hu portálon

Szüreti mulatság
Pusztazámor Községi Önkormányzat, 

valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány
tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt 

a XVII. Szüreti mulatságra, 
amely 2015. szeptember 26-án 

14 órakor kezdődik
a Koroda-kertben.

Szüreti felvonulás dallal, tánccal, zenével. 
14 óra:  Gyülekező a Koroda-kertben.

20:00: Szüreti bál – zenél a Rulett zenekar (tornaterem).
Bál ideje alatt büfé – Miska presszó.

A felvonulásra rendelt kisvonat 
már 10 órától szállítja az érdeklődőket a község területén. 

Indulás az egészségház melletti parkolóból: 10, 11, 12, 13 órakor. 
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Kedves Pusztazámoriak!

Szeretnék beszámolni önök-
nek az elmúlt időszak történé-
seiről, arról, hogy településünk
érdekében milyen ügyekben
dolgozik együtt a képviselő-
testület. 

Röviden vegyük sorra a fel-
merült témákat.

Virágtartók, fakivágás

Már régen szeretnék köszönetet mondani Bélik Jánosnak
és Jánosi Gábornak a község számára felajánlott beton
virágtartókért, melyeknek örömmel találtunk helyet a
Koroda-kertben és a Községháza udvarán. Hálásak
vagyunk nagylelkűségükért.

Még a vihart megelőzően a Községháza udvarán levő
szilfa kivágásához a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let segítségét kellett kérnünk, mert sajnos teljesen
kiszáradt és veszélyeztette a Koroda-kertben játszó
gyerekek testi épségét. A 15 méter magas fával 3 órán
keresztül dolgoztak az önkéntesek. Elmondásuk szerint
a legutolsó pillanatban sikerült kiszedni a fát a hely-
éről, mert már nem lehetett irányítani a döntését,
annyira kiették a bogarak a törzsét. Köszönjük a mun-
kát.

Óvodakert

Befejezéséhez közeledik az óvodaudvar felújítása. A
kibővített udvaron már több lehetőség lesz arra, hogy a
gyerekek kedvükre ugrálhassanak, futkározhassanak. A
„KRESZ-pálya” park kialakítása újdonságot jelent, itt a
helyes közlekedés szabályait is megismerhetik a gyere-
kek, amíg gyakorolják a kerékpározást, rollerezést. A
most megépített kert ápolásáról is gondoskodni fogunk
annak érdekében, hogy évekig szép maradjon, és nem
bízzuk az időjárásra a dolgot. A tervezők és a kertépítők
nagyon szép munkát végeztek. 

Megyei Értéktár

A Zámori Hírek februári számában már röviden írtam
arról, hogy a Remeteséget és a Kastélykertben található
tölgyfát javasoltuk felvételre a Megyei Értéktárba.

A Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata alapján
mindkét felterjesztett helyi érték bekerülhetett a Megyei
Értéktárba. Mindannyian büszkék lehetünk rá. 

Itt kérem meg a zámori lakosokat arra, hogy tegyenek
javaslatot olyan helyi értékre, amelyekkel még pályázha-
tunk az értéktárbizottsághoz. Úgy gondolom, mások is
egyetértenek velem abban: közös célunk, hogy az utókor
számára is megőrizzük régi értékeinket.

Pályázat az iskolai-óvodai sportudvar, 
szabadidőpark megépítésére 

Az egyre szaporodó tanulósereg számára szeretnénk a sza-
badtéri foglalkozásokhoz alkalmas új iskolaudvart kialakíta-
ni. Állami forrásból 20 millió forintra pályáztunk sportfej-
lesztési célra. A teljes költséget 27 millió forintra becsüljük. 

Az épületet körülvevő mintegy 340 m2-es udvar részben
tanulást segítő térként, játszóudvarként kapcsolódik majd
be az oktatás-nevelés folyamatába, részben pedig sportud-
varként és az ünnepélyek, közösségi rendezvények meg-
tartására szolgáló területként fog funkcionálni. 

A kertben jelentős a szintkülönbség, 7 méternyit emel-
kedik az épülettől a kert hátsó részéig. Jelenleg két, szinte
sík füves területet köt össze egy füves rézsű. Az alsó szint
füves sportterületként szolgál. A felső szinten egy fa ját-
szóvár és 4 kerti szaletli áll tűzrakóhelyekkel.

Az alsó részre egy 24x14 méteres többfunkciós, gumi-
burkolatú sportpályát szeretnénk elhelyezni, ahol lehetőség
kínálkozik a különböző labdajátékok játszására, kispályás
focira, kézilabdára, kosárlabdára, röplabdára is. A pálya
körül labdafogó hálót építtetnénk. További újdonságként
egy labdatölcsért helyezünk ki a pálya mellé, mely akár a
csoportos ügyességi játékokra is használható lesz. 

A pálya mögötti rézsűoldal kínálja a 70 fő befogadására
szolgáló lelátó kialakítását. 

A felső részen a kültéri tanórák megtartásához is alkalmas
körülőkés kertrészt készíttetünk. A meglévő szaletliket áthe-
lyezzük, szalonnasütőt építünk akácfarönk ülőkékkel. Ter-
vezzük még 4 darab új pihenőpad kihelyezését is. 

Öt, szép lombkoronájú fa található a területen, de a
jelenlegi helyen nem biztosított megfelelő növekedésük,
ezért át kell ültetni őket a kert hátsó részébe. Az iskolaud-
var jelenleg igen lehangoló képet mutat, ezért jelentős
növényállományt kell betelepítenünk: 19 lombhullató fát,
124 cserjét és 1179 évelőt.  

Célunk, hogy olyan igényes környezetet teremtsük, ahol
a nyugodt, barátságos légkör még fogékonyabbá teszi a
gyerekeket a tanórán átadott ismeretek befogadására.

Zámori iskola

A képviselő-testület számára nem volt kérdés idén sem,
hogy a továbbiakban is működtetni kívánja az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori
Tagiskoláját. Itt, Zámoron minden feltétel adott ahhoz,
hogy tanulóinknak mindent megadjunk, amit e település
kínálhat.

Az óvoda tetőterének átalakítása

A zámori óvoda tetőterében a később kialakítandó harma-
dik csoportszoba létesítéséhez szükséges vizesblokk és
válaszfalak megépítéséről döntött a testület. A nyár folya-
mán elvégeztettük az eredeti tervek szerinti átalakítást. A

Közös ügyeink – dolgozik a testület
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2015/16-os nevelési év kezdetétől egy pedagógiai asszisz-
tens segítségével, csoportbontásban lehetőség nyílik újabb,
a gyerekek fejlődését segítő foglalkozások megtartására. 

Remeteség

Szinte minden lapszámban szó van a Remeteségről.
Most sem tehetek kivételt. Örökös probléma volt a
Remeteség épületében, hogy nem volt megfelelő a víz-
nyomás. Eddig szinte imádkozni kellett ahhoz, hogy
kijöjjön a csapból a víz. Ezért a képviselő-testület úgy
döntött, hogy finanszírozza a vízvezeték nyomásfoko-
zott hálózatra való rákötését. Az ÉTV Kft. szakemberei
elvégezték a szükséges munkálatokat, és ennek köszön-
hetően most már lehet használni a konyhát és a fürdő-
szobát is. Nemcsak a szükséges korszerűsítést végeztette
el az önkormányzat, hanem a vízdíj megfizetését is
magára vállalta a képviselő-testület. 

A Remeteség külső felújításának elvégzéséhez folyamat-
ban van az árajánlatok bekérése. Olyan kivitelezőket
keresünk, akik képesek megbirkózni a régi épületek nyúj-
totta jelentős kihívásokkal, meg tudják óvni Remeteségün-
ket. Célunk, hogy a felújítás olyan állapotot eredményez-
zen, ami hosszú időre szól és ami műemléki szempontból
is kifogástalan. 

Volánbusz-járatok tervezett menetrend-módosítása 

A Kerox Kft. Sóskútra települése kapcsán a Volánbusz Zrt.
menetrend-módosítást tervez. Az új telephely elérése
elsősorban a környező települések, mint például Puszta-
zámor esetében merül fel. A Volánbusz Zrt., figyelembe
véve az egyes műszakok kezdési és végzési időpontjait,
egyrészt új járatok beállítását tervezi az Érdről közlekedő
722-es, valamint a Budapestről az autópályán át Puszta-
zámorra közlekedő 724-es autóbuszvonalakon, másrészt
egyes járatok Sóskút Ipari Park betéréssel fognak közle-
kedni, várhatóan 2015. augusztus 24-től. A Volánbusz Zrt.
ezzel a megoldással kínál a pusztazámori lakosok számá-
ra kényelmes és egyszerű közlekedési lehetőséget a Kerox
Kft. sóskúti üzeméhez.

Pátrovics Benedek 
polgármester

A PUSZTAZÁMORI LAKOSOK KÉNYELMÉT IS SZOLGÁLJÁK

A VOLÁN ZRT. ÁLTAL INDÍTANDÓ ÚJ AUTÓBUSZJÁRATOK

A viharral dacoló 
88 éves körtefa 

A júliusi szokat-
lan meleget, káni-
kulai napokat
Zámoron is tom-
boló vihar zárta,
amely hatalmas
fákat döntött ki,

háztetőket ron-
gált meg és igen-
csak sok kárt oko-
zott a kiskertek-

ben, főleg a gyümölcsfákat tette tönkre. Nálunk például
6 darab őszibarackfa repedt szét és dőlt ki. Az utcabeli-
ek egymás közti panaszkodása során szóba került a
temetőben kárt okozó hatalmas tölgyfa kidőlése is. Ott
bizony több síremlék megrongálódott, Konrád Lajos,
Holinszki Imre, Csóli Antal és felesége, Ocskó Ede sírjá-
ra dőlt a fa. 

Balázs Jánosné, született Csóli Mária megkönnyebbül-
ten mondta néhány nappal a katasztrofális időjárás után:
– Hála Istennek, az édesanyám körtefájának nem esett
baja, a kidőlt nagy fa mentette meg. 

Kíváncsivá tett kijelentése, ezért tovább faggattam.
– 1927-ben nagyapám, Ocskó Ede meghalt; ekkor

édesanyám, Ocskó Katalin 6 éves volt, és a sír mellé egy
körtefát ültetett. Ez a fa ma már 88 éves, de fáradhatatla-
nul termést hoz minden évben. Édesanyám szerint csak
azért lett odaültetve, hogy a papának árnyékot adjon.
Szeretettel gondozta és így pár év múlt hatalmas körtefa
árnyékolta a papa sírját. Én mindig büszke voltam erre a
nagy fára. Édesanyám halála után nem igazán esett szó a
családban erről a dologról. Ez a vihar és a körtefát meg-
mentő kidőlt fa hozta elő az emlékezés foszlányait.
Tudod, a két fa közel volt egymáshoz, és a tölgy, mintegy
az „élete feláldozásával” védte meg a körtét, mert ő volt
a szeles oldalon.  Azért meséltem el a történteket, és kér-
tem, hogy adjunk közre fotót is, mert szerintem ritka pél-
dánya a természetnek ez a 88 éves körtefa.

Köszönöm Marika neked és a fotókat készítő Csonka
Gergelynek, hogy beszámolhatunk az esetről a falunak,
és egyben egy újabb régi történettel gyarapodik a Zámor-
ral kapcsolatos visszaemlékezések hosszú sora.

Panni néni
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48/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Sóskút Sportklub Egyesület (2038
Sóskút, Gárdonyi út) és a Pusztazámor Községi
Önkormányzat között 2014. július 3. napján
létrejött együttműködési megállapodás módo-
sítását elfogadja.

49/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 4.000.000 Ft támogatást nyújt a
Pusztazámor Községért Közalapítványnak
(2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.) az ala-
pítványi célok megvalósítására. A képviselő-
testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés terhére.

Határidő: 2015. június 22.
Felelős: polgármester

50/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az ASP rendszer
felállításához szükséges adatmigráció elvég-
zéséhez 1.500.000 Ft + ÁFA keretösszeget
bocsát rendelkezésre a költségvetés tartaléka
terhére. 

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgár-
mestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

51/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 100.000 Ft-tal járul hozzá az
Andreetti Károly Általános Iskola és Művésze-
ti Iskola (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.) által
2015. július 6-10. között szervezett nyári
táborozáshoz, a költségvetésben támogatások-
ra elkülönítet keret, szükség esetén a tartalék
terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatással kapcsolatos intézkedé-
sek megtételére. 

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

52/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter az államháztar-
tásért felelős miniszterrel közösen meghirde-
tett, az „Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatása” pályázaton a sport-
fejlesztés alcél keretén belül az iskolai sportud-
var kialakítására nyújt be pályázatot.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a saját
forrás összegét, amely a pályázat szerint
6.914.042 Ft a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a pályázat benyújtására és szükséges
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. június 9. 16.00 óra
Felelős: polgármester, jegyző

53/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a lakásépítők és
vásárlók helyi támogatásáról szóló
4/1997.(II.14.) Ök. rendelet a Fehér Veronika
kérelemében megfogalmazott lakásvásárlást
nem teszi lehetővé az önkormányzat számára. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

54/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által adományozandó elismeré-
sekről szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati
rendelet 9-10. §-ai alapján úgy, dönt, hogy
Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2015-ös
évben a nemzetközi versenyen való szereplés-
re tekintettel.

Gróh Janka pusztazámori lakos részére
30.000 Ft összegben. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

55/2015. (VI.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy határoz, hogy a továbbiakban
is működtetni kívánja az Andreetti Károly Álta-
lános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori
Tagiskoláját. 

56/2015. (VI.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, jelen határozat mellékelte szerint
jóváhagyja az Önkormányzat helyi sportfej-
lesztési koncepcióját. 

57/2015. (VI.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Agárdi Popstranddal Együtt-
működési megállapodást köt és 80 ezer Ft +
ÁFA összeggel támogatja nyári rendezvénye-
it, amiért az Agárdi Popstrand kedvezményes
belépőjegy vásárlást és ingyen bérleteket biz-
tosít. 

58/2015.(VI.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja a
pályázatot a 2015. évi lakossági víz- és csator-
na szolgáltatás-támogatás igénylésére. Felha-
talmazza a polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére.

59/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor bel-
terület 336 helyrajzi számú „kivett temető”
megnevezésű 12.405 m2 alapterületű, Puszta-
zámori Római Katolikus Plébánia tulajdonában
lévő földrészleten létesített – ravatalozóként
működő – felépítmény tulajdonjogának rende-
zése céljából megállapodást köt a földrészlet
tulajdonosával, úgy hogy az összesen 103 m2

alapterületű felépítmény önálló ingatlanként,
Pusztazámor 336/A helyrajzi számon a Puszta-
zámor Községi Önkormányzat 1/1 arányú
tulajdonába kerüljön.

Felhatalmazza a Polgármestert az erre irá-
nyuló megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. július 15.
Felelős: polgármester

60/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete által adományozandó
elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkor-
mányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a
2015/2016 tanévre az általános iskolai tanu-
lók tankönyveinek megvásárlásához az And-
reetti Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola Pusztazámori Tagintézményének vala-
mennyi tanulója részére, az Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola sóskúti épüle-
tében tanuló valamennyi pusztazámori lakos
gyermek részére, valamint mindazoknak a
pusztazámori lakos gyermekeknek, akik
orvosi, vagy szakértői javaslatra általános
iskolai tanulmányaikat más település speciá-
lis iskolájában folytatják. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert
és a jegyzőt a pályázati hirdetmény megjelen-
tetésére és a pályázat lebonyolítására.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Képviselő-testületi határozatok
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61/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy:

1. hatályon kívül helyezi a 102/2014. (XII.4.)
számú Képviselő-testületi határozatot 

2. a pusztazámori Napköziotthonos Óvoda
tetőterében a harmadik csoportszoba létesíté-
séhez szükséges vizesblokk, illetve a szükséges
belső válaszfalak kialakításával a Bradzo-Ép
Kft.-t bízza meg bruttó 2.280.505 Ft kivitelezői
díj ellenében. A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert a kivitelezői szerződés meg-
kötésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

62/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által adományozandó elismerésekről
szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet
9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanévben
elért eredményekre tekintettel:

Klucsik Bence pusztazámori lakos részére
10 000 Ft összegben. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

63/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati ren-
delet 11/A. § alapján úgy dönt, hogy Főiskolai
Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015.
tanév II. félévében elért eredményekre tekin-
tettel:

Csóli Klaudia pusztazámori lakos részére
50 000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

64/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nem zárkózik el a Pusztazámor,
Petőfi Sándor 27. szám alatti önkormányzati
bérlakás rendőrség részére történő kiadásától,
de a végleges döntéshez többletinformációk
szükségesek.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a
szükséges egyeztetések lebonyolítására.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

65/2015. (VI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a villamosenergia
tárgyhavi számlák kiegyenlítése, villamosener-
gia felhalmozott hátralék kiegyenlítése, illetve
az előre fizetős mérő feltöltése formájában
meghatározott települési támogatásra vonatko-
zó együttműködési megállapodást köt az
ELMŰ Nyrt. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgá-

lati Kft.-vel. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező megálla-
podást írja alá.

Határidő: 2015. július 15.
Felelős: polgármester

66/2015.(VII.21.) számú
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyja a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány alapító okiratának módosí-
tását és – jelen határozat mellékletét képező –
egységes szerkezetű Alapító okiratát. A Puszta-
zámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert a Pusztazá-
mor Községért Közalapítvány egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratának aláírására. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert arra, hogy a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány alapító okiratán a bíróság által kért
– jogszabályra alapított - esetleges további vál-
toztatásokat átvezesse.

Határidő: az egységes szerkezetű alapító
okirat aláírására 2015. július 31.

Felelős: polgármester, jegyző

67/2015.(VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 100.000 Ft támogatást nyújt a Sóskúti
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (2038 Sóskút, Fő
u. 3.) a 2015. július 8-i vihar kármentesítési mun-
kálataiban való közreműködés ellentételezésére.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről
a 2015. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

68/2015.(VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára
Pátrovics Benedek polgármester részére a
2015. év II. negyedévében végzett munkáját
elismerve és eredményesnek értékelve 2 havi
illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifize-
tésről a 2015. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

69/2015. (VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által adományozandó elismerésekről
szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet
9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanévben
elért eredményekre tekintettel:

Hornyák Patrik Gábor pusztazámori lakos
részére 10 000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

70/2015. (VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testület a Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által adományozandó elismerésekről
szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet
9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanévben
elért eredményekre tekintettel:

Csóli Zsanett Regina pusztazámori lakos
részére 10 000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

71/2015. (VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati ren-
delet 11/A. § alapján úgy dönt, Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2014/2015. tanév II. félé-
vében elért eredményekre tekintettel:

Babóti Bianka Szilvia pusztazámori lakos
részére 35 000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

72/2015. (VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor bel-
terület 366 hrsz. alatt felvett kivett temető meg-
jelölésű, 1,2405 ha területű, a Pusztazámori
Római Katolikus Plébánia tulajdonában és a
Pusztazámor Községi Önkormányzat fenntartá-
sában levő ingatlanon a vízellátást biztosító
munkálatok elvégzésével az Érd és Térsége
Viziközmű Kft.-t bízza meg a 2015. július 10-
én kelt árajánlat alapján, bruttó 324.482 Ft díj
ellenében. A képviselő-testület úgy dönt, hogy
a víziközmű szolgáltatás megfizetésére kötele-
zett felhasználó a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat lesz.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a kivitelezői szerződés megkötésére, a
2015. évi költségvetés terhére, valamint a víz-
bekötéssel kapcsolatos egyéb intézkedések
megtételére.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

73/2015. (VII.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. tv. 34. § alapján, a törvény 46. §-ában
rögzített hatáskörében úgy dönt, hogy a Pusz-
tazámor, Hunyadi János utca egyirányú forgal-
mi rendjét kétirányúra változtatja. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
kérjen be szakértői véleményt arra vonatkozó-
an, hogy melyik irány kapjon elsőbbséget úgy,
hogy a biztonságos közlekedési feltételek a
kétirányú forgalmi rend esetében biztosítottak
legyenek. A képviselő-testület felhatalmazz a
polgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére a 2015. évi költségvetés terhére. 

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző

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

A határozatokat betűhív formában közöljük
– A szerk.
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Az országon július nyolcadikán átvo-
nuló vihar nem várt erővel zúdult
településünkre szerdán délután 4 óra-
kor. Ilyen erejű szél még nem volt
emlékezetem szerint Zámoron. Egy
pillanat alatt erősödött fel és vitt min-
dent, ami az útjába került. Szinte csak
a természet erejének szürkeségét
lehetett látni, semmi többet. A hőmér-
séklet percek alatt több mint tíz fokot
csökkent.

Leírhatom, hogy katasztrofális álla-
pot alakult ki a falu néhány pontján. 

A ’48-as emlékmű mögötti, évszá-
zados korú fenyőfáinkat az erős szél-
lökések gyökerestől kicsavarták. A fák
maguk alá gyűrték a vezetékeket és
kettétörték az azokat tartó oszlopot is.
Egyikük rászakadt a tölgyfára és gya-
korlatilag leborotválta az oldalát. Az
áram alatt levő vezetékek az úttesten
feküdtek. Csak az isteni szerencsének

köszönhető, hogy nem történt szemé-
lyi sérülés emiatt.

A széllökések, levágódó gallyak
több helyen komoly károkat okoztak:
a Községháza épületének teteje min-
den oldalon megsérült, az iskolánál
leszakadt a távközlési kábel, elsodró-
dott több kúpcserép, cserép. A volt
kocsma épületének tetejét megbon-
totta, kéményét megkezdte a szél. A
ravatalozó tetőszerkezete is megron-
gálódott. A temetőben sajnos több fa
kidőlt.

A villanyvezetékek nem bírták a
rájuk hullott ágak súlyát, sok helyen
leszakadtak. Kora estétől több helyen
volt áramkimaradás, volt ahol másna-
pig sem lett áram. Négy napra meg-
szűnt a telefonos és az internetkap-
csolat a világgal, Tv-t sem lehetett
nézni. A mobiltelefonok sem voltak
mindig használhatóak. 

A Corvin, Petőfi, Kossuth utcában
avatkozott be a katasztrófavédelem.
A Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai mindenkinek önzetlenül segí-
tettek, akinek szüksége volt rá, akár a
közterületekről, akár a lakóingatla-
nokról volt szó. A favágás mellett szá-
mos esetben kellett a megrongálódott
kerítéseket, vezetékeket kiszabadíta-
niuk. Közmunkásainknak ebben a
rendkívüli helyzetben is helyt kellett
állniuk.

A helyiek azonnal utcára vonultak,
megtisztították az utakat a leszakadt
ágaktól. Családok, ismerősök segítet-
ték egymást. Különösen az utak jár-
hatóvá tételénél dolgoztak sokat.
Közreműködésük eredményeként a
vihar okozta károk felszámolása
kevesebb időt vett igénybe. Az önkor-
mányzat segítségképpen elszállíttatta
a lakók által a házak elé kirakott ága-
kat. 

Így a Zámori Hírek hasábjain
keresztül a képviselő-testület nevé-
ben köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak, akik részt vettek a
munkában. Mindenkinek megköszö-
nöm, név nélkül, mert nem szeretnék
kihagyni senkit sem. Olyanok is meg-
mozdultak, akikre nem is számítot-

Vihar után
Még mindig zajlik a károk elhárítása



tam. Mindenki beállt a sorba, és ami-
ben tudott, segített. Mintaszerű volt
az összefogás. A bajban összefogtak
az emberek. 

Az ELMŰ és a Magyar Telekom
hozzáállásával viszont nem vagyok
elégedett. A Községházánál lesza-
kadt, áram alatt levő elektromos
vezeték kapcsán azonnal jeleztem a
hibát, de nem mozdultak. Leszigetel-
tem a vezetékeket, úgy, ahogy tud-
tam. Másnaptól  kétóránként telefo-
náltam mindkét szolgáltatónak, hogy
mikor lesznek hajlandóak kijönni. Én
mindent megértek, megértem azt is,
hogy nem Pusztazámor az első, más-
hol nagyobb károk voltak. De nekünk
a mi bajunk a legnagyobb és jó lett
volna, ha így álltak volna hozzá. A
Magyar Telekomtól 2 óra múlva kijött
egy munkatárs és mindent lefotózott
azzal, hogy továbbítja az illetékesek-
nek, de mégsem jöttek ki. Nem értem
el egy illetékes vezetőt sem. Végül az
ELMŰ régióvezetőjét sikerült megta-
lálnom. Az áram alatt lévő vezetékek
miatt életveszélyes volt a helyzet,
mégsem jöttek, csak a régióvezető
intézkedésére, de akkor azonnal.
Szombaton 1 óra alatt helyreállították
a rendet. Vasárnap délutánra a
Magyar Telekom is elhárította a hibát. 

Még a napokban is tart a település
végigtakarítása. A Sóskúti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjainak segítségé-
vel a Községházánál, a Haranglábnál,
a Koroda-kertben, az iskolánál, a
patakparton kell még a lehasadt faá-
gakat eltávolítani. 

A tomboló vihar eseményei is meg-
erősítették azt a tényt, hogy a legvárat-
lanabb katasztrófahelyzetekben is pél-
dás összefogásra képesek a zámoriak. 

Még egyszer köszönöm mindenki-
nek a segítséget:

Pátrovics Benedek polgármester
(A cikket illusztráló fotók 

közvetlenül a vihar után készültek.)
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A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete, a Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
által adományozandó elismerésekről
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormány-
zati rendelet alapján pályázatot hir-
det a 2015/2016 tanévre az általános
iskolai tanulók tankönyveinek meg-
vásárlásához.

1. Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében
pályázhatnak:

1.) az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola Puszta-
zámori Tagintézményében tanuló
gyermekek szülei,

2.) az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola sóskú-
ti épületében tanuló pusztazá-
mori lakos gyermekek szülei,

3.) azoknak a pusztazámori lakos
gyermekeknek a szülei, akik
orvosi vagy szakértői javaslatra
más település speciális iskolájá-
ban folytatják tanulmányaikat.

2. Elnyerhető támogatás:

Az elnyerhető támogatás a tankönyvek
árának a nemzeti tankönyvellátó
(Könyvtárellátó Nonprofit Kft., vagy a
Nemzeti Tankönyvkiadó) által kiállí-
tott díjbekérőn szereplő teljes összeg.

A támogatás igényelhető: 
a) a már kifizetett tankönyvköltség

utólagos megtérítésére
b) a tankönyvköltség megelőlege-

zésére
A b) pont szerinti esetben a támoga-

tottnak kötelezettséget kell vállalnia
arra, hogy a támogatás összegének
átvételét követő 3 munkanapon belül
befizeti a tankönyvek árát és a befize-
tést a csekkszelvény bemutatásával
igazolja az önkormányzat felé. Ha ezt
elmulasztja, a pályázati támogatás tel-
jes összegét vissza kell fizetnie.  

3. A pályázat benyújtása:

a) A pályázat benyújtásának helye: 
– személyesen a Pusztazámori Köz-

ségháza titkárságán, az önkor-
mányzati hivatal helyi kirendeltsé-
gének félfogadási idejében (hétfő:
8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00,
péntek: 8.00–12.00)

– postán az önkormányzat címére
(2039 Pusztazámor, Munkácsy
Mihály u. 1.)

b) A pályázat benyújtásának határ-
ideje:

A hirdetmény megjelenését követő
naptól 2015. október 31. napjáig.
c) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a kitöltött pályázati adat-
lapon kell benyújtani. Több gyermek
esetén gyermekenként külön-külön
adatlapot kell kitölteni. Az adatlaphoz
a tankönyvek árának igazolására csa-
tolni kell a nemzeti tankönyvellátó
által megküldött díjbekérő fénymáso-
latát. A nem az Andreetti Károly Álta-
lános Iskolába és Művészeti Iskolába
járó gyermekek esetében csatolni kell
az iskolalátogatási igazolást is. 
Hiánypótlásra egy alkalommal van

lehetőség, a hiánypótlási felhívástól
számított 3 munkanapon belül. 

4. Döntés a támogatásról:

A támogatásról annak hiánytalan
benyújtásától számított 5 munkana-
pon belül a polgármester dönt. 

A feltételeknek megfelelő pályázók
részére a támogatás kifizetése a döntést
követő 3 munkanapon belül az általuk
megjelölt számlára történő átutalással,
vagy az önkormányzat pénztárából
való kifizetéssel történik. 

Ha a támogatási kérelem elutasításá-
ra azért kerül sor, mert azt hiányosan
nyújtották be és a hiánypótlási határidő
eredménytelenül telt el, a kérelem
hiánytalanul a pályázat benyújtásának
végső határidejéig ismételten benyújt-
ható. Ismételt pályázat esetén hiány-
pótlásra nincs mód. 

Pusztazámor, 2015. július 7.
Pusztazámor Községi Önkormány-

zat Képviselő-testülete nevében: 

Pátrovics Benedek
polgármester

Pályázati hirdetmény
Melléklet a 60/2015. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozathoz
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Június 27-én a Falunap eseményére
ismét benépesült a község gyönyörű
parkja, a Koroda-kert.  A rendezvény
szellemisége több mint másfél évtize-
des története alatt sem változott:
együtt tölteni egy kis időt, kikapcso-
lódni, összekovácsolni a közösséget.
Évről-évre többen és többen látogat-
ják. De nem csoda, hisz minden éven
színvonalasabb programokkal várjuk
az érdeklődő közönséget. A vendé-
gek nagyon elégedettek a programok-
kal. Igen pozitív visszajelzéseket
kapunk, nemcsak a zámori, de a kör-
nyező falvak közönségétől is. 

A délelőtt a hagyományos verse-
nyekkel telt. Már kora reggel szorgos-
kodtak a főzőverseny résztvevői, hogy
mire a zsűrizésre kerül a sor, be tudják
mutatni főztjüket. Nyolc üsttel indultak
a versenyben. Finomabbnál finomabb
ételek készültek. A kóstolók nagyon
nehezen tudták eldönteni a sorrendet,
mert, ahogy mondták, „mindegyik étel
a maga nemében kitűnő”. Ezért nem is
említem a helyezéseket, csak a résztve-
vőket, mert viszont ők megérdemlik
kitűnő munkájukért, hogy nevük itt
díszelegjen az újságban: Mizsei család,
Léránt Gyula, Varsányi László, Győrfi
Miklós és Holinszki Rezső, a Naple-
mente Nyugdíjasklub részéről Kosaras
István, Sasad Vadásztársaság, valamint
Czipri Mihály, aki az önkormányzat
által készítetett ételek készítője volt.
Remélem, jövőre is ilyen nehéz dolga
lesz a kóstolóknak – nehezítsük meg a
dolgukat!

Már második alkalommal a ver-
senyszámok közé tartozik a futás is.

Az idén Csuta Bertalan vállalta ennek
levezetését. Sok nevező volt. különö-
sen az óvodás korosztályból. Ezúton
is gratulálunk a nyerteseknek, Berci-
nek pedig megköszönjük az ügyes
szervezést.

A Bíró Csaba Emlékkupa futballmér-
kőzései szintén reggel kezdődtek. Öt
csapat nevezett az idén.  A kupát Sós-
kút gárdája vitte el, azonban a zámori
csapatok is eredményesek voltak,
második lett az Öregfiúk csapata, a
bronzérmes szintén sóskúti gárda lett.
Az idei gólkirályi díjat, megosztva,
Pálvölgyi Roland és Takács Márió
kapta, ők voltak a legeredményesebb
játékosok. Köszönetemet fejezem ki
Oláh Gábor önkormányzati képviselő-
nek a futballmérkőzés szervezéséért és
lebonyolításáért. 

A község borosgazdái is részt vettek
a falunapi borversenyben. Aranyér-
mes bora lett Süle Károlynak és Pát-
rovics Benedek polgármester úrnak,
az ezüst- és bronzérmen Paulik Imre
és Pátrovics Benedek osztozott. A
borok, valamint az ételek elbírálását
Bibók Zoltán, Rostár József és Paulik
Melinda borászok végezték; a főző-
verseny zsűrijében az önkormányzat
részéről Pátrovics Benedek is részt
vett.

A sakk- és az asztalitenisz-versenyek
is sikereket hoztak a versenyzőknek.
Sakkban Csóli Ödön és Holtság István
osztoztak az aranyérmen, Reiner Sán-
dor harmadik lett. Az ifiknél Holtság
Dóra lett az első, ezüstérmet szerzett
Győrfi Szabolcs, a harmadik helyezést
Fülöp Zsanett szerezte meg. A ping-
pongnál a környező települések ver-
senyzői arattak, az első  Török Tamás
lett Tárnokról, a második Boros József
szintén tárnoki, és Tollár Endre buda-
foki versenyző végzett a harmadik

Színes programok az idei Falunapon

MUNKÁBAN A FŐZŐVERSENY ZSŰRIJE

EGY IZGALMAS PARTI A SAKKVERSENYEN

SOKAN MEGLÁTOGATTÁK A KÉZMŰVES SÁTORT
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helyen. A szervezőknek, lebonyolítók-
nak, Csóli Ödönnek és Balogh István-
nak megköszönjük a munkáját és
további szép sikereket kívánunk a ver-
senyzéshez.

A gyerekeknek szánt programok
már 10 órától, polgármester úr meg-
nyitója után elkezdődtek. Az ugráló-
vár, az óriáscsúszda egész nap gye-
rekzsivajtól volt hangos. Az arcfestő-
ket sem kímélték, hosszú sorok
kígyóztak előttük. Volt, aki cicává,
macivá, de volt aki kalózzá vagy pók-
emberré változott az arcfestők segít-
ségével. Az idén is meghívtuk a már
régről ismert kézműveseket, Gábort
és Mariannát, akik szinte az első
Falunaptól résztvevői a rendezvény-
nek. Jó ismerősként üdvözlik őket a

gyerekek. Szívesen kézműveskednek
segítségükkel. Sok gyerek felkereste a
Zámori Kör által felállított logikai ját-
szósátrat. Erről itt, az újságban olvas-
hatnak.  Délben pedig a tűzoltóautó
is begördült a gyerekek nagy örömé-
re. Ki-ki a maga módján ügyeskedett
a jármű körül. A legénység megmu-
tatta a gyerekeknek a vezetőfülkét, ki
is próbálhatták, valamint válaszoltak
a hozzájuk intézett kérdésekre. 

Délben a közönséget egy finom
ebédre, ízletes babgulyásra és temes-
vári babos tokányra invitáltuk. Nagy
dicséretet kapott a szakács, Czipri
Mihály a kiváló ebédért. Mindenki-
nek jól esett ebéd után egy kis pihe-
nés, amíg kihirdették a versenyszá-
mok eredményeit. 

Délutántól sorra váltották egymást
a fellépők a színpadon: bemutatko-
zott a helyi iskola negyedik osztálya,
felkészítőjük Garainé Kiss Gabriella
és Somlai Zsuzsanna tanító nénik vol-
tak. Szintén ennek az osztálynak a
tanulója Ofra Inez Mirjam, aki Bulgá-
riában nemzetközi gyermekszépség-
verseny harmadik helyezettje lett. 

A gyerekeket a színpadon a Defekt
duó  szórakoztató műsora követte; a két
mókamester  jószerivel megdolgoztatta
a  nevetőizmokat. Viszont a következő
fellépő, Nagy Feró nemcsak jókedvre
derítette a közönséget, de még énektu-
dását is leellenőrizte. Együtt énekelt fia-
tal, középkorú, idős. A hangulat már a
tetőfokára hágott, mikor a Groovehause
színpadra lépett, majd az együttest a
gyönyörű hangú énekes, Tabáni István
követte. Káprázatosan szép lírai, szerel-
mes dalokkal szórakoztatta a nagyérde-
műt. Ezzel még mindig nem ért véget a
program, mert Zámoron először üdvö-
zölhettük az Aserdus tűztánccsoportot,
amelytől fantasztikusan szép bemutatót
láthattunk. A zámoriak a végére sem
fáradtak el, a legkitartóbbak hajnali ket-
tőig ropták a táncot.  Az Online bulize-
nekar adta a talpalávalót az éjszakába
nyúló bálban.

Köszönet illet mindenkit, aki bármi-
lyen formában hozzájárult ennek a
napnak a sikeréhez, amely valóban a
kellemes szórakozásról, a kikapcsoló-
dásról, az együttlét öröméről szólt.
Ilyen összefogás nélkül nem valósulha-
tott volna meg ez a színvonalas, közös-
ségépítő, -erősítő Falunap.

Kiss Ágnes

AZ IDÉN ÖT CSAPAT VETT RÉSZT A BÍRÓ CSABA EMLÉKKUPÁN

A TŰZOLTÓAUTÓ IS MEGÉRKEZETT A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉREA LEGKISEBBEK IS JÓL SZÓRAKOZTAK
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A Zámori Kör a Falunapért

A Zámori Kör – Turnhauser Tamás
elnökkel, Fekete Zsuzsával, Panni
nénivel és a Halmai házaspárral az
élen –  már hetekkel az idei Falunap
előtt gyűjteni kezdte az ötleteket,
mivel tudná azt még emlékezeteseb-
bé tenni. Megrostálva azokat, két
dolog tűnt aktualitásával és a falu
lakóinak tevőleges bevonásával is
megvalósítandónak. 

Az egyik a világhírű Rubik-kocka
feltalálásának évfordulójához kötő-
dően egy olyan interaktív, logikai
játékokra épülő játszóház, ami a kis-
gyermekektől a legöregebbekig oda-
vonzhatja a Zámori Kör sátrához a
Falunap látogatóit. 

A másik az iskola 2. és 3. osztályos
művészpalántáinak csodálatos fest-
ményeiből szervezett kiállítás,
melyen a látogatók szavazatai alap-
ján lehet kiválasztani az őket legin-
kább megérintő alkotást.

A gondolatot tettek követték. 
A logikai játszóház megvalósításá-

hoz sikerült megnyerni Bognár József
mérnök-feltalálót, aki számos sikeres
saját logikai játék mellett több játékot
Rubik Ernővel együttesen talált fel s
fejlesztett ki végső megjelenési for-
májára. A játszóházban az olyan
Rubik-játékok mellett, mint a kocka,
a triamid, a gubanc, a kígyó és a kari-
kavarázs, több Bognár fejtörő játék is
megjelent. A játszóház sikerét mutat-
ta, hogy a Zámori Kör sátra a nap
folyamán szünet nélkül vonzotta a

logikai játékok iránt érdeklődőket. 
A játékokat nem csak megnézni

lehetett, valamint meghallgatni Bog-
nár József érdekes történeteit a játék-
feltalálás mikéntjéről, személyes
benyomásait a Rubik Ernővel folyta-
tott közös munkákról és nem utolsó-
sorban személyes hitvallását a logikai
játékok szerepéről a gondolkodás és
problémamegoldás fejlesztésében,
hanem a szervezők gondoskodásá-
nak hála, a játékok több példányban
is az érdeklődők kezébe kerülhettek,
így mindenki kipróbálhatta azokat. 

Nagyon érdekes momentuma volt a
játszóháznak, amikor Bognár úr egy

olyan feladvánnyal lepte meg hallga-
tóit, amihez nem kellett több ezer
forintos eszköz, csak három pohár,
három kés meg egy vízzel megtöltött
befőttes üveg s bizony nem kevesebb
fejtörést igényelt a feladat megoldása,
mint a többi agyafúrt játéké. Az első
megoldás dicsősége három kislányé
lett, Bogival az élen.

Nagyon sok látogatót vonzott a
sátorba a festménykiállítás is, igen
nehéz feladat volt a legjobbat kiválasz-
tani, hiszen egyik szebb volt, mint a
másik. A legtöbb látogató egyszerűen
nem hitte el, hogy a művek 8–9 éves
gyerekek ecsetjei alól kerültek ki.

A sok-sok szavazócédula összesítése
után a 13-as kódszámú Páva nyerte el
a legtöbb szavazatot, melynek alkotó-
ja Dusik Lili 3. osztályos tanuló. 

A II. helyezett a harmadikos Makai
Ádám lett, a 11. számú mű festője, a
III. díjazott mű pedig a 15. számú
festmény, melynek alkotó hármasa –
Horváth Mercedesz, Lázár Alíz és
Szonda Léna Szonja – szintén harma-
dik osztályos tanulókból állt.

A gyermekek munkája méltán öreg-
bítette kedves tanáruk, Mészáros Ildi-
kó és iskolájuk hírnevét. 

A Zámori Körnek a már említette-
ken kívül több tagja is részt vett a
jelentős előkészítő munkában, vala-
mint a helyszíni megvalósításban és aA NAP SORÁN RENGETEGEN MEGFORDULTAK AZ EGYESÜLET SÁTRÁBAN

A GYEREKEK SZEBBNÉL SZEBB MUNKÁKKAL PÁLYÁZTAK
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A 16. Falunapra egyesületünk nem-
csak az iskolás gyermekek szemet-lel-
ket gyönyörködtető alkotásainak
bemutatásával próbálta csalogatni a
látogatókat. Új tagtársunk, Kovács
György ötletét örömmel fogadtuk, aki
meghívta falunkba kedves barátját,
Bognár Józsefet. A logikai játékok
nemzetközi szinten is elismert feltalá-
lója szívesen jött el és mutatta be meg-
lehetősen nehéz logikai játékait. A
sikert mi sem példázza jobban, mint
hogy a nap minden percében érdeklő-
dő gyerekek és felnőttek vették körül.
A feltaláló pedig fáradhatatlan türe-
lemmel és odafigyeléssel magyarázta
a játékok megfejtésének „titkait”.

Nagyra becsült és mélyen tisztelt
vendégünk véleményét az esemény-
ről Emlékkönyvünkbe írt soraiból
idézzük: „Nagyon örülök, hogy itt
lehettem a falunak ezen a nagyszerű
rendezvényén. Meghívásra jöttem, a
logikai sátorban segédkeztem, mivel
vannak játéktalálmányaim, s Rubik
Ernővel is dogoztam együtt. Nagyon
lelkes, okos, eszes gyerekekkel talál-
koztam, akik nagy lelkesedéssel
igyekeztek megoldani nagyon nehéz
feladatokat. Öröm volt látni őket.

Remélem, hogy felnőttkorukban is
ilyen kreatívak maradnak. Sok sikert
kívánok nekik. Gratulálok a szerve-
zéshez. Köszönöm ezt a szép napot!
Bognár József”

Végezetül szeretnénk megkö-
szönni Nyitray Bálint önzetlen
segítségét, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta sátrát.

Dr. Fekete Zsuzsanna
Zámori Kör

A Zámori Kör sátrában

Mindennapi életünket életkortól,
egészségi állapottól függetlenül
végigkísérik a kisebb-nagyobb bal-
esetek. Előfordulhat, hogy megcsú-
szunk, megbotlunk, elveszítjük az
egyensúlyunkat és elesünk. Az esés
következménye lehet egy kisebb
vagy nagyobb sérülés is. Csak a sze-
rencsén múlik az, hogy milyen súlyo-
san sérülünk meg, kivéve akkor, ha
jól tudunk esni. Így, elolvasva bizony
furcsának tűnik, hogy meg lehet
tanulni esni. Pedig ez így van.

Dobrotka Béla judoedző és szakem-
bergárdája azt mutatja meg, hogyan
kell a fejet, kezet, testet jól tartani
akkor, amikor elesünk, így megtanul-
hatjuk megvédeni a belső szerveiket,
megelőzhetők a csonttörések, fica-

mok, rándulások. Mindenki számára
hasznos ez a tudás, az óvodásoknak,
iskolásoknak sportolóknak, mozgássé-
rülteknek és az időseknek egyaránt.
Azt hiszem, bátran kijelenthetjük,
hogy nemcsak hasznos, hanem élet-
mentő is lehet, hiszen hazánkban
évente 2000 idős ember és 60 diák hal
meg annak következtében, hogy sze-
rencsétlenül esik el. 

A pusztazámori általános iskolá-
ban megszervezett nyári tábor ideje
alatt két alkalommal személyre sza-
bott foglalkozáson vehettek részt a
gyerekek. A tanfolyam keretében
több, a mindennapi életben hasznos
esésfajtát sajátíthattak el. Ezáltal
rendszeres gyakorlással reflexszerű-
en tudnak reagálni a váratlan hely-

zetekre, bármely irányba történő
egyensúlyvesztésnél nagy bizton-
sággal képesek lesznek jól esni.

Az „Esések Iskolája” egészségvédő
és testiépség-megóvó szerepe, bal-
esetmegelőző programja egyedülál-
ló a világon. Nem önálló sport, de a
sajátos mozgáskottájának köszönhe-
tően javítja az általános erőnlétet,
biztonságérzetet ad és növeli az
önbizalmat. Más élethelyzetekben is
bátorságot ad, rendezettebbé teszi a
mozgást. Ugyan a gyerekek folytat-
ják a legaktívabb életet, de a baj
elkerülését megtanulhatja mindenki,
akinek fontos a testi épsége. 

Köszönjük az Esések Iskolája, az
Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola Pusztazámori Tag-
intézménye, illetve Pátrovics Bene-
dek polgármester úr támogatását.

Találkozunk jövőre:
Oravecz Sándor

„Esések Iskolája”
Nyári tábor Pusztazámoron

vendégek kalauzolásában, tájékozta-
tásában. Közülük is külön elismerés
illeti Tokaji Marikát és a Miklós
házaspárt.

Köszönet illeti az önkormányzatot,
mert jó érzékkel felismerve, hogy a
Zámori Kör ezen ötletei a Falunap
célkitűzéseinek megfelelően – a
többi színvonalas falunapi esemény-
nyel együtt – a falu közösségének
további összekovácsolását szolgál-
ják, jelentős mértékben, erkölcsileg
és anyagilag is támogatta azok nép-
szerűsítését és megvalósítását.

Fontos összetevője volt a sikernek
az iskola lelkes igazgatójának és
tanári karának hozzájárulása a Falu-
nap eseményeihez, mozgósításuk,
jelenlétük sok gyermeket és felnőttet
vonzott a Zámori Kör sátrába és a
többi magas színvonalú programra.

Kimondhatjuk hát, hogy a Zámori
Kör és azon túlmenően minden szer-
vező, támogató és résztvevő tevé-
kenységével sikeressé tette az idei
Falunapot, hozzájárulva ahhoz a
nemes célhoz is, hogy Pusztazámor
ne csak lakóhelyünk, de igazi ottho-
nunk is lehessen.

Köszönöm, hogy a faluközösség
egy új tagjaként én is részt vehettem
ebben a munkában.

Kovács György

BOGNÁR JÓZSEF EGY

ÉRDEKLŐDŐ JÁTÉKOS FELNŐTTEL
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Életem a rallycross

Több mint negyven esztendeje egy
angliai RAC rallye-viadal szervezői a
gyorsasági szakasznak egy aszfaltos-
sóderes körpályát jelöltek ki. Akkor
kevesen gondolták volna, hogy az
egyik leggyorsabban fejlődő autós
szakág alapjait teremtették meg
ekkor. Hazánkban a ’80-as évek
közepétől vált ismertté a rallycross.

Öt évvel ezelőtt kezdtem el
autósporttal foglalkozni, szlalom-ver-
senyzéssel indítottam. Sajnos az első
szezon a rossz autóválasztás miatt
elvesztegetett volt, de később sikerült
egy megfelelő gépjárművet találni.
Rengeteget dolgoztunk rajta, amíg
egy ütőképes versenyautóvá vált.
Ezután jöttek a sikerek: 2 győzelem, 1
második és 1 harmadik hely. A kate-
góriámban magasan vezettem a baj-
nokságot, amikor befejeztem ezt a
szakágat. Az igazat megvallva tovább
akartam lépni, mert nem láttam már
benne több kihívást. Ekkor kezdtem
el a rallycross felé elindulni. 

Úgy gondolom, érdemes egy pár
szóval bemutatnom ezt a szakágat,
mert kevesen tudják, hogy valójában
mit is takar ez a versenyforma. A
Rallycross egy olyan gyorsasági ver-
seny, amelyet épített pályán, részben
szilárd burkolatú, aszfaltos, betonos
pályatesten, részben burkolatlan
részen, például gyepen, kavicson,
földön, homokon rendeznek meg. A
pálya hosszúsága 800–2000 m, a szé-
lessége 10–18 m lehet. A körök
száma valamennyi versenyen a pálya
hosszának függvénye. Általában az
előfutamok 4-5, a döntőfutamok 5-6
körösek. A versenyt az nyeri, aki a
döntő távját a legrövidebb idő alatt
teljesíti. A döntő futamokba került
versenyzők bajnoki pontokat kapnak.
Az éves bajnokságot az a versenyző
nyeri, aki az adott évben a bajnok-
ságba tartozó versenyeken a legtöbb
pontot szerzi. A hazai bajnokság 8
vagy 10 futamos. A rallycross ver-
senyzői számára a legmagasabb szin-
tű megmérettetési forma az Európa-
bajnokság, ami 10–12 versenyt jelent
a sorozatban.

Jelenleg az országos bajnokságban
szerepelek, Ország Zsolt egyesületé-
ben vagyok tag. Ez a tagság nagy
megtiszteltetés számomra. Az autóm
egy kétezres évjáratú utcai Suzuki
Swift, teljes mértékben rallycrossra
átépítve. A Suzuki Swift Kupában
állunk rajthoz. Tavaly három futamon
indultunk el, hogy betekintést nyer-
jünk a folyamatokba. Az év végi
pontversenyben az 5. helyen végez-
tem. Idén a máriapócsi pünkösdi
rallycross futamon második lettem.
Jelenleg a bajnokságban a harmadik
helyen állok, néhány pontra lemarad-
va egy kilencszeres magyar bajnok-

tól. A távolabbi célom és vágyálmom
az Európa-bajnokságon való részvé-
tel.

Természetesen szükségem van
nekem is egy saját kis csapatra, amely
mellettem áll mind a felkészülések,
mind a versenyek során. Nagyon
hálás vagyok nekik mindenért. Az
autóm megépítése során rengeteg
segítséget kaptam a családomtól és
Bárkányi Lacitól. Egy Zámoron
működő cég, a Szerviz Expressz Kft.
is támogat, az autó szállításában van-
nak segítségünkre. A legutóbbi verse-
nyünk óta egy pusztazámori lakos,
Czabajszki András is beállt mögénk
és abronccsal támogatja a versenyzé-
sünket. 

Ez egy nagyon költséges sport, saját
zsebből nehéz finanszírozni. Elsősor-
ban ez volt az oka annak, hogy a
pusztazámori önkormányzathoz for-
dultam támogatásért. A számomra
nagylelkűen odaítélt pénzből tudtam
megvásárolni egy garnitúra verseny -
abroncsot. Ez óriási segítség, mert a
megfelelő abronccsal versenyeket
lehet eldönteni! 

A csapatról, az autóról, a verse-
nyekről minden információt és elér-
hetőséget meg lehet találni Facebook-
oldalunkon, érdemes követni Mada-
ri Rallycross Team Official esemé-
nyeit.

Ezúton köszönök minden segítsé-
get:

Madari Tamás

MADARI TAMÁS: TÁVOLABBI CÉLOM ÉS VÁGYÁLMOM

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON VALÓ RÉSZVÉTEL

TAMÁS EGY KÉTEZRES ÉVJÁRATÚ, RALLYCROSSRA ÁTÉPÍTETT SUZUKI SWIFTTEL VERSENYEZ

A ZÁMORI SPORTOLÓ MUNKÁJÁT EGY SAJÁT CSAPAT SEGÍTI
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MINŐSÉGI FOGSOR 
Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás, 

állapotfelmérés

06 30 984-0790
Takács Gergely

Fogorvosi háttérrel, 30 év tapasztalattal, 
gyorsan, jó minőségben kivehető fogsorok, 

porcelánhidak, legmodernebb cirkónium hidak. 
Munkánkra garanciát vállalunk!

A 2015/2016-os tanév rendjét szabályozó miniszteri ren-
delet szerint a következő tanév szeptember 1-jén, kedden
kezdődik és 2016. június 15-én, szerdán ér véget. 
Őszi szünet – 2015. október 26–30. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22.,
csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2015.
november 2., hétfő.
Téli szünet – 2015. december 21–31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18., pén-
tek, a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4., hétfő.

Tavaszi szünet – 2016. március 24–29.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23.,
szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig március
30., szerda.

Az iskola a fentiekben meghatározott szünetek mellett
– a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul
hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szü-
netet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját
módosíthatja a jogszabályban meghatározott feltételek
szerint.

A 2015/2016-os tanév rendje

Hírek információk 
községünkről:

www.pusztazamor.hu
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