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Pusztazámori Falukarácsony

Mikor ezeket a sorokat írom, már
régen túl vagyunk az ünnepek vará-
zsán, a díszek is a helyükön pihen-
nek, mégis jóleső érzéssel gondolok
vissza a decemberi Falukarácsony
ünnepségre.

A zámoriak a karácsony előtti hét-
végén gyűltek össze néhány óra
közös ünneplésre. A szervezők, segí-
tők, élükön Kiss Ágnes művelődés -
szervezővel, nagy szeretettel készü-
lődtek az alkalomra. A díszítéssel, a

berendezéssel megpróbálták meg-
idézni mindazt a jóleső és örömteli
érzést, amit a karácsony jelent. Nagy
örömmel írhatom le azt, hogy ebben
az évben is igen élénk érdeklődés
kísérte a többéves hagyományon ala-
puló helyi ünnepséget. Mintegy
háromszázan jöttek el. 

A polgármester úr köszöntő beszéde,
a helyi óvodások, általános iskolások
ünnepi műsorszámai igazi karácsonyi
hangulatot teremtettek. Nagy sikert ara-
tott az óvoda nagycsoportosainak pász-
torjátéka, a kisgyerekek felkészítői Szo-
loszkáné Lepnyák Alíz és Pataki Péter-
né óvó nénik voltak. Egy nagyon ked-
ves kis műsorral lepték meg a közönsé-
get a kisiskolásaink is, őket Garainé Kiss
Gabriella és Patóné Hradil Adrienn
tanító nénik készítették fel. A gyerekek
igazán bátran álltak ki a nagyközönség
elé, és igen színvonalas előadásban volt
részünk, nekik köszönhetően. 

A műsor után egy ünnepi uzsonná-
ra volt hivatalos mindenki az iskola
elé, a felállított betlehem szomszéd-
ságába. Nemcsak a sütemények íze
és látványa melegíthette fel a résztve-
vőket, hanem természetesen a hideg
elűzésére szolgáló forralt bor és tea
kortyolgatása is. 
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Köszönet illeti azokat, akik a Falu-
karácsony színvonalasabbá tételében
segítséget nyújtottak, támogatásukkal
emelték az ünnepség fényét. Elsősor-
ban köszönet jár Kiss Ágnesnek, aki
fáradhatatlan motorja minden ren-
dezvényünknek. Köszönjük Dallos
Mártának és Halmai Sándornak a
karácsonyfákat. Köszönjük a felkészí-

tők és a gyerekek munkáját, illetve a
konyhai, a technikai dolgozók és a
közmunkások segítségét. Hálásak
vagyunk dr. Fekete Zsuzsának nagy-
lelkű adományáért, egy kitűnő álla-
potú szintetizátorért, amit az iskola
tanulói kaptak.

Csernyák Krisztina
polgármesteri referens
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2015. 08. 22. Hőnigh Rózsa és Eke Tamás Krisztián
2015. 08. 28. Tóth Henrietta és Lencsés Tamás
2015. 09. 05. Sipos Judit Mária és Vilim Péter
2015. 09. 12. Kurunczi Brigitta és Boros Viktor

Születés

2014. augusztus Takács András Márton (anyja neve: Szerdahelyi
Anna Klára)
Bander Ádám (anyja neve: Peterle Katalin)

2014. szeptember Bárkányi Szabolcs (anyja neve: Csóli Tünde
Marianna)

2014. november Győry Liza (anyja neve: Ketter Gabriella)
2014. december Bilski Hanna Alexa (anyja neve: Kemsei Diána)
2015. január Csóli Maja Hajnalka (anyja neve: Szendi Hajnalka)

Lukács Nándor Patrik (anyja neve: Mészáros Grácia Fatime)
2015. március Liszencziás Lennox (anyja neve: Békési Bianka)

Képes Kitti Szilvia (anyja neve: Sinka Szilvia Viktória)
2015. április Friedsam Lilla (anyja neve: Bodor Judit)
Balogh-Molnár Áron (anyja neve: Molnár Eszter)
2015. május Fánkuly Gréta (anyja neve: Nagy Piroska)
2015. június Tuzson Emma (anyja neve: György Marianna)
2015. július Szabó Bendegúz (anyja neve: Ágoston Barbara)

Nyilas Boglárka (anyja neve: Dankó Edina)
2015. augusztus Varga Kristóf Szabolcs (anyja neve: Gyarmati

Krisztina)
2015. szeptember Hamrák Anna (anyja neve: Varga Boglárka)

Haláleset

2014. szeptember Veres György (1933)
2014. november Tóth Tihamérné született Tóth Teréz (1946)

Orosz Béláné született Hornyák Orsolya (1958)
2014. december Altman Imréné született Rehus Rozália (1931)
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Anyakönyvi hírek

Meghívó

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
és intézményei 

tisztelettel meghívják községünk 
lakosságát 

az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc 

168. évfordulója alkalmából 

2015. március 11-én 
16 órakor, 

az emlékműnél rendezendő 
megemlékezésre és koszorúzásra.
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2015-ben és az azt megelőző
években a locsolási kedvez-
ményt igénylés nélkül biztosí-
totta az ÉTV Kft. minden
lakossági ügyfelének, azon-
ban a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések változása

miatt a nyári locsolási csatornadíj-kedvezményt – az

azzal élni kívánóknak – 2016. évtől már igényelni szük-
séges. Az ÉTV Kft. által minden fogyasztónak kiküldött
„Igénylőlap és Nyilatkozat” nyomtatványt kitöltve kell
visszaküldeni úgy, hogy az igénylés 2016. április 15-ig
beérkezzen a következő címre:

Érd és Térsége Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálati Iroda
2030 Érd, Felső u. 2. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55

2015. december 10-én tartotta a kép-
viselő-testület a szokásos közmeg-
hallgatását. Az elmúlt időszak törté-
néseiről, fejlesztéseiről elhangzott
beszámoló után a hallgatóság kérdé-
sei következtek.

Elsőként a buszvégállomásnál levő
romos házak sorsáról érdeklődött
Rózsavölgyi úr. Elmondtam, hogy ter-
mészetesen foglalkozik az ingatla-
nokkal a testület, állandóan napiren-
den van a kérdés. Abban maradtunk,
hogy elsősorban fel kell értékeltet-
nünk az ingatlanokat, és az érték
ismeretében tud dönteni a testület a
továbblépésről. 

Szintén Rózsavölgyi úr vetette fel,
hogy a nyári vihar által kidöntött
fenyők helyén nagyon üres lett a
park. Azt javasolta, hogy a „Puszta-
zámorért” emlékérmesek ültethet-
nének fát az emlékmű mögé. A tes-
tület egyhangúan támogatta az
elgondolást, ki is kértem a szakem-
berek véleményét arról, hogy
milyen fajtájú fát lenne érdemes a
megüresedett helyre elültetni annak
érdekében, hogy a fenyők által hát-
rahagyott talajon megéljen a
növény, illetve díszévé váljon a
parknak is.   

Holinszkiné Bachoffer Klára volt
képviselő asszony hasznos észrevé-
teleit tolmácsolta Oláh Gábor kép-
viselő úr. Klári több témát vetett fel:
a buszmegálló tetején hiányzik az
üveg, a buszmegállónál nincs meg-
felelő közvilágítás, a Kossuth Lajos
utca legelején hiányzik az utcanév-

tábla, és végül azt, hogy szükség
lenne egy pénzfelvevő automatára.
A buszmegálló tetejéről a hiányzó
üvegtáblát időközben természete-
sen pótoltattam. A buszmegállónál
valóban kívánnivalót hagy maga
után a közvilágítás, ezért a tervezett
közvilágítás-bővítésnél figyelemmel
leszünk arra, hogy ide egy nagyobb
fényerejű lámpatest kerüljön. A
Kossuth Lajos utca elején hiányzó
utcanév-táblával kapcsolatban
megtudtam, hogy az ingatlan új
tulajdonosa a kerítés újjáépítésének
idejére szerelte le, amint az időjá-
rás engedi, a táblát újból felszerel-
jük az utca elején. A pénzfelvevő
automatának a kihelyezése nem az
önkormányzat szándékától függ, az
adott bank vagy takarékszövetkezet
saját, szigorú előírásai szerint
helyez ki automatákat, ezek
működtetése igen költséges a pénz-
intézet számára. Mindezen tények
ismeretében sorra megkeressük a
bankokat, illetve az Érd és Vidéke
Takarékszövetkezetet, hogy szándé-
kukról érdeklődjünk.

Egyre gyakrabban érkezik panasz
a hivatalba a kóbor, illetve a fel-
ügyelet nélkül sétáltatott, tartott
kutyák okozta balesetek, kellemet-
lenségek miatt. A közmeghallgatá-
son is előtérbe került ez a téma.
Bejelentés érkezett arról, hogy egy
ingatlan területéről a nyitott kapun
át az utcán sétáltatott kutyára támadt
egy másik kutya, illetve több magán-
tulajdonban levő ingatlan területén

szabadon kóborolt; vagy több kutyát
sétáltattak oly módon, hogy az álla -
tok póráz nélkül szabadon futkostak
az úttesten. Tisztelettel felhívom a
kutyatulajdonosok figyelmét arra,
hogy a szabálysértési törvény értel-
mében közterületen kutya nem lehet
felügyelet nélkül, elengedni tilos.
Amennyiben a jogszabályba foglalt
kötelezettségének a tulajdonos nem
tesz eleget, az Érdi Járási Hivatal
szabálysértési eljárásában bírságot is
kiszabhat. Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló törvény szerint az
önkormányzat kötelező feladata a
település belterületén a kóbor állat-
ok befogása. Ennek szellemében az
önkormányzat a vele szerződött vál-
lalkozó által a közterületen fellelt
kóbor állatokat befogatja. Ha a
kóbor állat tulajdonosa ismertté
válik, a tulajdonos köteles a befogá-
sával és elhelyezésével kapcsolatos
költségeket megtéríteni. Arról, hogy
a kutya más ingatlanján ne tartóz-
kodhasson, a tulajdonosa köteles
gondoskodni. Azoknak az ingatla-
noknak a tulajdonosai, akiknek a tel-
kén más kutyája tartózkodik, jogo-
sultak birtokvédelmi eljárást kezde-
ményezni a jegyző úrnál. Javaslom,
hogy mindent kövessenek el annak
érdekében, hogy elkerüljék a birtok-
védelmi eljárás lefolytatását, a bírság
kiszabását, illetve azt, hogy a kutyá-
jukat befogják. 

Pátrovics Benedek
polgármester

Locsolási kedvezmény igénylése

A közmeghallgatáson történt
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Kedves Pusztazámoriak!
Szeretnék beszámolni Önöknek az
elmúlt időszak történéseiről, arról,
hogy településünk érdekében milyen
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült
témákat.

65 év felettiek karácsonyi ajándékozása

Már hosszú évek óta hagyománya
van nálunk a 65 év felettiek karácso-
nyi ajándékozásának. Ebben az
évben is javaslatot tettem arra, hogy a
testület nyújtson egyszeri 5000 Ft
támogatást azoknak a 65 év feletti
lakosoknak, akik 2015. november 1-
jén állandó lakóhellyel rendelkeztek
Pusztazámoron. A támogatást nagy
örömmel juttattuk el mindenkihez.  

Karácsonyi játékvásárlás 
az óvodás gyerekek részére

Karácsonykor nem csak az időseb-
bekre, hanem a legfiatalabb korosz-
tályra is gondolt a testület: 150 000
Ft-ot biztosítottunk a két óvodai cso-
portunkba szánt játékok megvásárlá-
sára. Az óvodapedagógusok szerez-
ték be azokat az építőjátékokat, kár-
tyákat, kirakókat, mesekockákat,
öltöztetőbabákat és persze a mindig

sikert arató legókat, amelyeket az
óvodai karácsonyi ünnepségen kap-
tak meg a kicsik.

A falu karácsonyfája

Maradjunk a karácsonynál még egy
kicsit. A falu karácsonyfájára négy fel-
ajánlás érkezett: Dallos Márta, Orosz
János, Halmainé Meszleny Katalin és
Buzora Gábor részéről. Nagyon
köszönjük a felajánlásokat, de csak
két karácsonyfát tudtunk felállítani,
ezért a Dallos Márta és Halmai család
által adományozott fákat díszítettük
fel az ünnepekre. Külön köszönjük

Bárkányi Lászlónak, Léránt Gyulának
és Orosz Béla képviselő úrnak azt,
hogy segítettek a fák elszállításában
és elhelyezésében.

Iskola-óvoda szervizútja

Sok gyerek jár az óvodába és az isko-
lába, ezért a reggeli órákban és dél-
után megnőtt a gépjárműforgalom.
Az óvodából érkezett jelzés arra
vonatkozóan, hogy szükség lenne
rendezni a szervizút közlekedési irá-
nyát. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy kötelező haladási irányt állapít

meg a járművek számára az óvodai
bejárattól az iskolai bejárat felé.
Remélem, a jelzőtáblák kihelyezésé-
vel mindenki számára megkönnyítet-
tük a közlekedést.

Az autósok gyorshajtása

Több bejelentés érkezett arról, hogy
különösen a Petőfi Sándor utcában,
illetve a Levente térnél egyes autósok
túllépik a lakott területen megenge-
dett 50 km/h sebességet. Ezúton sze-
retném megkérni a gépjárművel köz-
lekedőket, hogy tartsák be a megen-
gedett sebességet, viszont a település

központjában, ahol az iskola, óvoda,
a posta, a boltok találhatók még job-
ban mérsékeljék sebességüket, mert
itt közlekedünk a legtöbben, itt kell
vigyáznunk a legjobban a gyalogos
gyerekekre és felnőttekre. Kérem,
hogy mindannyian figyeljünk környe-
zetünkre, mindig az út- és látási
viszonyoknak megfelelően közleked-
jünk!

Úszásoktatás az iskolában

Még 2014 októberében, az önkor-
mányzat  megalakuláskor vállaltuk,

Közös ügyeink – dolgozik a testület



2016/17 / ZÁMORI HÍREK

lépéseket teszünk annak érdekében,
hogy minden kisgyermek megtanul-
jon úszni már az iskolakezdés előtt.
Szakemberek egybehangzó vélemé-
nye az, hogy úszni mindenkinek
tudni kell, és minél korábban el kell
kezdeni. Ez a tudás alapvetően meg-
határozhatja a gyerekeknek az
egészséges életmódhoz való hozzá-
állását. Tudjuk, hogy az úszás har-
monikussá teszi a mozgást, vala-
mennyi izomcsoportot fejleszti, erő-
síti a tüdőműködést, a vérkeringést,
segíti a testrészek koordinációját.
Kikértem Szoloszkáné Lepnyák Alíz
óvodavezető asszony véleményét,
aki elmondta, hogy inkább kisisko-
lás korúaknak javasolja a szervezett
úszástanulást. Garainé Kiss Gabriel-
la tagiskola-vezető asszony öröm-
mel vette az általános iskolások
úszásoktatásának megszervezését.
Megállapodtunk abban, hogy ebben
a tanévben a 2. osztályba járó 18
kisgyermek számára biztosítanánk
ezt a lehetőséget. A következő tan-
években is rendre a 2. osztályosok
számára lenne igénybe vehető az
úszásoktatás. 

A fentiek szerint kértem meg az
ajánlatokat az Érd Arénától, a száz-
halombattai uszodától, a budaörsi
uszodától, az érdi Gárdonyi Tanu-
szodától és a Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium tanuszodájától. Az
ajánlatkérésre az utóbbi három
pályázó válaszolt. A képviselő-tes-
tület döntése alapján az úszásokta-
tást 2015 októberétől 2016 júniusá-
ig tervezzük heti 1 alkalommal a
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium-
ban uszodájában. Ez a 9 hónap
mindösszesen 30 alkalmas oktatást
tesz lehetővé, mert az iskolaévet
szünetek, ünnepek szakítják meg. A
gyerekeket két pedagógus kíséri, a

gyermekszállítást kényelmes Merce-
des autóbuszokkal bonyolítjuk. A
budaörsi gimnázium uszodájában
oktató Arató Andrea tanárnő vállal-
ta, hogy ortopéd orvosi vizsgálatot
szervez a gyerekeknek. Azok a tanu-
lók, akiknek az orvos valamilyen
okból gyógyúszást javasol, társada-
lombiztosítási támogatással vehetik
igénybe az úszásoktatást, így az
önkormányzat csökkentett díjat fizet
az adott gyermek oktatása után. 

Négy hónap után elmondhatjuk,
hogy a másodikosok rendszeresen
járnak a foglalkozásokra, jól megdol-
goztatják őket az edzéseken, így az
iskolalátogatáson feltett kérdésemre
mást nem is válaszolhattak volna,
mint amit hallottam tőlük: „Nagyon
fárasztó!”

Családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás

Az önkormányzat az Esély Szociális
Társulás keretében végezte eddig a
családsegítés és gyermekjóléti szol-
gáltatás feladatainak ellátását. 2016.
január 1. napját követően a járásnak
kellett átvennie a feladatkör egy
részét. Ennek ellenére úgy döntött a
pusztazámori képviselő-testület,
hogy továbbiakban is a társulás
keretében marad, nem adja át a fel-
adatellátást a járásnak. Megtartja a
jól működő szervezetet és a feladat-
ellátás eddigi magas színvonalát.
Nem akart a testület az eddigi ered-
ményektől visszalépni és mindent
újrakezdeni járási szinten.  Ehhez a
döntéshez kapcsolódóan olvashat-
nak az újság hasábjain az Esély Szo-
ciális Társulás munkájáról. Kérem,
vegyék fel a kapcsolatot az ott dol-
gozókkal, hogy segíteni tudjunk
Önöknek!

Benyújtott pályázatok

Az elmúlt időszakban két pályáza-
ton vettünk részt: a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter által
az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányza-
tok fejlesztéseinek támogatására
kiírt pályázaton a Jókai Mór utcai
közúti híd karbantartása és felújítá-

sára pályáztunk, valamint állami
forrás elnyerésére az iskolai sport-
udvar kialakításához. Sajnos nem
nyertünk a pályázatainkkal, de
töretlenül azon dolgozunk, hogy
minden olyan pályázaton indul-
junk, ami a település fejlesztését
szolgálja. 

Budapest és Pest megye 
– két önálló régió

A testület támogatta a jelenlegi
Közép-magyarországi Régió kettévá-
lasztását, Pest megye önálló régióvá
válását oly módon, hogy Budapest és
Pest megye a jelenlegi közigazgatási
határok mentén kettéválik és 2018-tól
két önálló régiót alkot. Erről a kérdés-
ről végső soron az Európai Bizottság
hivatott dönteni. 

A kettéválasztás célja, hogy a Buda-
pesthez képest kevésbé fejlett Pest
megyére kedvezőbb európai uniós
támogatási feltételek legyenek érvé-
nyesek, így többletforráshoz jusson a
2021-ben kezdődő fejlesztési ciklus-
ban.  Erre a módosításra azért lenne
szükség, mert míg 2007 és 2013
között Pest megyére mindössze
körülbelül 350 ezer forint európai
uniós támogatás jutott fejenként,
addig Budapestre 860 ezer, a többi
régióban pedig 930 ezer forint. Mi a
régión belül Budapest agglomeráció-
jába is tartozunk, ezért úgy gondo-
lom, hogy Pest megye elmaradottabb
térségeit jobban segíti ez a döntés,
még több pályázati forrásból része-
sülhetnek.

Bérlőváltás a Zámori Csemegében

Ettől az évtől új bérlője van az önkor-
mányzati tulajdonú, Petőfi Sándor
utca 1. szám alatti  üzlethelyiségnek.
A korábbi bérlő jelezte, hogy nem
kívánja a továbbiakban az üzletet
üzemeltetni, ezért  pályázati felhívást
tettünk közzé. Az üzemeltetésre egy
pályázat érkezett, így az EUROTE-
TŐ-SZIG Kft.-vel kötöttük meg a bér-
leti szerződést. Sok sikert kívánunk a
munkájukhoz.

Pátrovics Benedek 
polgármester
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Ismét elkezdődött egy esztendő, és ahogy az lenni szo-
kott, az elmúlt évben rengeteg jogszabályváltozást történt.
Biztos vagyok benne, hogy sokan nincsenek azzal tisztá-
ban, hogy itt, Zámoron milyen támogatást adhat az önkor-
mányzat a hozzá forduló nehéz helyzetben levő kérelme-
zőknek. Ezért az alábbiakban röviden összefoglaljuk a
pusztazámori önkormányzat által adható támogatási for-
mák lényegét.

Pusztazámoron a települési támogatás az alábbi for-
mákban igényelhető:

• átmeneti segély
• rendkívüli gyermekvédelmi tá mo gatás
• temetési segély
• beiskolázási segély
• lakásfenntartási támogatás
• gyógyszertámogatás.

Átmeneti segély állapítható meg annak a rászorulónak: 
– akinek saját és a vele egy háztartásban élő személyek

egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át (42 750 Ft-ot), egyedül élő ese-
tén a 200%-át (57 000 Ft-ot) nem haladja meg, vagy 

– aki önhibáján kívül olyan váratlan élethelyzetbe
került, hogy önerőből, saját és családja létfenntartását
átmenetileg biztosítani nem tudja; 

– aki baleset, betörés,
családban haláleset, tartós
(legalább két hónapot
meghaladó) betegség,
hosszas vagy gyakori kór-
házi kezelés, munkanélkü-
livé válás miatt átmenetileg
létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetbe került;

– aki nyugdíjba vonult: a nyugdíjba vonulást követő
időszakra az ellátás folyósításáig; 

– akinek a – neki fel nem róható okból keletkezett – köz-
üzemi díjhátraléka (pl. víz, villany, gáz) rendezéséhez
szükséges, és a szolgáltatás kikapcsolásának megelőzését,
vagy a szolgáltatás visszakapcsolását szolgálná, vagy
olyan pénzintézeti tartozása van, amely a létfenntartását
veszélyezteti, ugyanakkor ezek mértéke még nem indo-
kolja az adósságkezelési szolgáltatás igénylését.

A segély indokolt esetben természetbeni juttatásként is
adható.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtat-
ványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazoláso-
kat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető,
aki önmaga vagy családja létfenntartásáról, vagy alkal-
manként jelentkező nem várt többletkiadások – így külö-
nösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének meg-

tartásához, iskoláztatáshoz,
gyermek fogadásának előké-
szítéséhez, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kap-
csolattartásához, a gyermek
családba való visszakerülésé-
nek elősegítéséhez kapcsoló-
dó kiadások, vagy a gyermek
súlyos betegsége, kórházi ápo-
lása esetén, igazolt gyógyszerköltség, vagy a gyermek hát-
rányos helyzete – miatt anyagi segítségre szorul. 

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtat-
ványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazoláso-
kat.

A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját és családja
létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a család egy főre
jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum a 200%-át (57 000 Ft-ot), egyedül élő esetében a
300%-át (85 500 Ft-ot).

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtat-
ványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazoláso-
kat.

Az önkormányzat az általános és középiskolai tanév-
kezdéskor a családokat terhelő kiadások csökkentése
céljából beiskolázási segélyt nyújthat azon gyermekes
családok részére, amelyekben az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum 200%-át (57 000 Ft-ot). A kérelem benyújtási
határideje minden év szeptember 30. 

A támogatás összege gyermekenként legfeljebb 6000 Ft.
A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtat-

ványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazoláso-
kat.

Lakásfenntartási támogatás nyújtható azoknak a szoci-
álisan rászorult személyeknek, családoknak, akik/amelyek
Pusztazámor község területén lakóhellyel rendelkeznek
és a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71
250 Ft-ot), illetve azon családok, háztartások esetében,
melyeknek minden tagja betöltötte a 70. életévét és az
egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85 500 Ft-ot). Az
önkormányzat a támogatást a rászorulók által lakott, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcso-
latos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtja, 6–12 hóna-
pon keresztül. A kérelem egy naptári évben legfeljebb két-
szer nyújtható be.

A támogatás összege havonta 2500 Ft, ha a figyelembe
vehető költségek összege meghaladja az egy főre számí-

A szociális ellátások változásairól



tott havi jövedelem 30%-át, akkor 3500 Ft, mely elsősor-
ban közüzemi szolgáltatóknak kerül átutalásra.

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtat-
ványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazoláso-
kat.

Gyógyszertámogatást igényelhetnek azok a szociálisan
rászoruló kérelmezők: 

– akiknek a havi rendszeres gyógyító ellátásának elis-
mert költsége meghaladja a családban az egy főre jutó
havi nettó jövedelem 20%-át, egyedül élő esetén a 15%-
át, 70 éves életkort betöltött kérelmező esetén 10%-át; 

– akiknek a havi rendszeres
gyógyító ellátásának elismert
költsége nem éri el az előző-
ekben meghatározott mérté-
ket, de eléri a nyugdíjmini-
mum 25%-át, a 7125 Ft-ot;

– akik az előzőekben meg-
határozott feltételeknek meg-
felelnek, és a közös háztartás-
ban élők egy főre jutó havi

nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
150%-át (42 450 Ft-ot), egyedül élő esetén 200%-át (57
000 Ft-ot).

Az ellátás legalább 3 hónapra, legfeljebb 12 hónapra
állapítható meg annak, aki az orvos által kiállított javaslat
szerint legalább 3 hónapon keresztül gyógyszeres keze-
lésben részesül. A rendszeresen szedett gyógyszereket a
háziorvos, a gyógyszerek árát a gyógyszertár igazolja.
Azok a személyek, akik alanyi vagy normatív alapon köz-
gyógyellátási igazolvánnyal rendelkeznek, gyógyszertá-
mogatásra nem jogosultak.

A támogatás összege havonta minimum 1000 Ft, maxi-
mum 5000 Ft. 

A kérelem a Községházán nyújtható be formanyomtat-
ványon, melyhez csatolni kell a meghatározott igazoláso-
kat.

Az önkormányzat a gyermekintézmények térítési díjá-
nak átvállalását rendelheti el a szülő kérelmére, amennyi-
ben azt a család szociális helyzete indokolja.

A helyi szociális rendelet által biztosított támogatások
teljes összegét a Pusztazámori Községi Önkormányzat
finanszírozza.

Szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra,
hogy a fenti támogatási formák nem alanyi jogon járnak,
hanem adhatók. A helyi rendeletben foglaltak szerint, de
minden körülményt mérlegelve hozza meg döntését a
Pusztazámor Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága,
illetve a polgármester. 

További információval állok rendelkezésükre: 

Chrenkó Marianna
vezető-főtanácsos

23/347-421, 23/560-563
30/709-5811

szoc.soskut@t-online.hu
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Az együttérzés
megtapasztalása 
mindig segít… 

A napokban az „okostelefonomra” ismeretlen 30-as
számról hívás érkezett. Megismertem a telefonáló
hangját, Polgármester úr volt. „Panni néni, hogy tet-
szik lenni?” – kérdezte. Korábban is érdeklődött
már hogylétem felől. Az érdeklődést megköszön-
tem. 

A velem történtekről röviden. Múlt év szeptember
elején a gépkocsivezetői engedélyem meghosszabbí-
tása alkalmából laborvizsgálatot is kért a doktornőm.
Késő este, a vizsgálat eredményét látva, azonnal tele-
fonált a lányomnak: „Napközben találkoztam Anna
nénivel, és mondta, hogy 500 km-t »furikázott«, hát
bizony, ezt már a fehérvérsejt teljes hiányában sikerült
neki megtenni.” 

Másnap reggel már a Szent László Kórházban vol-
tam. A kezelések december 24-éig tartottak (hossza-
dalmas „kemósorozat”), és azóta Pesten vagyok „utó-
kezelés” címén, három hónapos  határidőig. Lassú
nagyon a javulás, de megfogadtam a ma oly divatos,
sokszor hangoztatott „pozitív életvitel” szükségességét
a testi és lelki egészségünk megőrzésére. Igyekszem
hát pozitív lenni! Ezért köszönöm pusztazámori szom-
szédaim, ismerőseim érdeklődését, jókívánságait,
hiszen az együttérzés megtapasztalása mindig segít a
bajok elviselésében.

Az új évben mindenkinek jó egészséget kívánok!

Panni néni

U.i.: Pozitív életérzésünk erősítése falunk megbe-
csülése és szeretete lehet. 

PANNI NÉNI (PÁLI ANNA) A 2013-AS

HÁROM FALU KÉT KERÉKEN SPORTNAPON
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100/2015.(XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Uti-
lis Kft.-nek írt válaszlevélben Pusztazá-
mor Községi Önkormányzat kinyilvánítja,
hogy kész tárgyalással részt venni az
1996. május 17. napján a Pilisi Parkerdő
Zrt., az UTILIS Szolgáltató Kft., Pusztazá-
mor Községi Önkormányzat, illetve
Budapest Főváros Önkormányzata, a
Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat
között létrejött ún. „Ötös megállapodás”
módosításában. A módosítás az 1996-os
eredeti szerződéses akaratot és tartalmat
nem változtathatja meg. 

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester

101/2015. (XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete azoknak a 65 év
feletti pusztazámori lakosoknak, akik
2015. november 1-jén állandó lakóhely-
lyel rendelkeznek Pusztazámoron, 5000
forint egyszeri karácsonyi támogatást
nyújt a költségvetés szociális keretének
maradványa, valamint az általános tar-
talék terhére. Felkéri a polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedé-
seket. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

102/2015. (XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

1./ A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a fenntartásában
lévő Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratát a következők szerint módosítja:

Az intézmény neve: Pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvoda

Az intézmény rövid neve: Napköziott-
honos Óvoda 

A képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert, hogy tegye meg az alapító okirat
módosításának a törzskönyvi nyilvántar-
tásban történő átvezetéséhez szükséges
intézkedéseket és utasítja a jegyzőt azok
előkészítésére. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy vezessen át minden
olyan változást az óvoda alapító okiratán,
és gondoskodjon a változásnak a törzsköny-
vi nyilvántartásban történő átvezettetéséről,
amelyek jogszabály-módosítások miatt
kötelezően, mérlegelés nélkül szükségesek
és nem tartoznak a képviselő-testület hatás-
köréből át nem ruházható döntési körbe.  A
felhatalmazás visszavonásig érvényes.    

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

103/2015. (XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyüre
István és Dobrádi Zsuzsanna megkeresé-
sére a Pusztazámor 087/10 és 087/12.
hrsz. alatti ingatlanokat a 2015. október
26. napján készült értékbecslésben meg-
jelölt árakon kínálja megvételre azzal,
hogy az értékesítésre nyilvános pályázat
útján kerül sor. 

A 087/10 hrsz-ú ingatlan kiinduló véte-
li ára az ingatlanforgalmi értékbecslés
alapján 199.200.000 Ft.

A 087/12 hrsz-ú ingatlan kiinduló véte-
li ára az ingatlanforgalmi értékbecslés
alapján 17.600.000 Ft.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

104/2015. (XI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja Pest megye
önálló régióvá válását oly módon, hogy
Budapest és Pest megye a jelenlegi köz-
igazgatási határok mentén kettéválik és
két önálló régiót alkot.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

105/2015. (XI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által adomá-
nyozandó elismerésekről szóló 10/1995.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet

9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a
2014/2015-es tanévben elért eredmé-
nyekre tekintettel:

Gróh Levente pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

Gróh Janka pusztazámori lakos részére
15.000 Ft összegben 

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

106/2015. (XI.30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a Thoma Tímeával (2039 Pusztazámor,
Kossuth L. u. 21/K) a 2012. június 25.
napján, a Pusztazámor, Petőfi Sándor u.
1. szám alatti, 180/2 hrsz. alatt nyilván-
tartott épületben található üzlethelyi-
ségre megkötött bérleti szerződést a
bérlő kérésére 2016. január 4. hatállyal
közös megegyezéssel megszűntnek
tekintik. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a bérleti szerző-
dés közös megegyezéssel történő meg-
szüntetésére vonatkozó megállapodás
aláírására. 

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester

107/2015. (XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bér-
beadásra meghirdeti a Pusztazámor,
Petőfi Sándor utca 1. szám alatti 180/2
hrsz.-ú épületben található, közvetlen
közterületi bejárattal rendelkező, 61,5 m2

alapterületű üzlethelyiségét 2016. janu-
ár 4-től kezdődően határozatlan időre,
élelmiszerüzlet, vagy élelmiszer jellegű
vegyes üzlet működtetésére. A minimá-
lis bérleti díj havi bruttó 50.000 Ft. A
döntés tervezett napja 2015. december
10.

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az ennek megfelelő tartal-
mú pályázati kiírás közzétételére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Önkormányzati határozatok



2016/111 / ZÁMORI HÍREK

108/2015. (XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Rózsahegyi Tibor (2461 Tárnok, Hazaté-
rők útja 33. alatti lakos) kérelmére a
Pusztazámor 053 hrsz. alatti, út megjelö-
lésű önkormányzati tulajdonú közterüle-
ti földút 083/1 hrsz. alatti közút, illetve a
059/1 hrsz. alatti közút által határolt sza-
kasza közlekedésre alkalmassá tétele
érdekében gondoskodik a telekhatárok
kitűzéséről.  

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy:

Intézkedjen a kimérés megrendeléséről
a költségvetés általános tartalékának ter-
hére. 

A megjelölt útszakasz növényzettől
való megtisztítása és a földút felszínének
gréderezése, valamint durva kőzúzalék-
kal való megszórásával kapcsolatos
egyeztetéseket lefolytassa a kérelmező-
vel. 

A megjelölt útszakasz gréderezésével
és a kőzúzalékkal való megszórásával
kapcsolatos munkálatok elvégzésére
vonatkozó szerződést kösse meg és a
szükséges fedezet biztosításáról gondos-
kodjon a költségvetés általános tartaléka
terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

109/2015. (XI. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
150.000 Ft-tal támogatja a Napköziottho-
nos Óvoda karácsonyi játékvásárlását. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy gondoskodjon a fedezet biztosításá-
ról a költségvetés általános tartaléka ter-
hére.

Határidő: 2015. december 15.
Felelős: polgármester

110/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cza-
bajszki András 2039 Pusztazámor, Gár-
donyi Géza utca 18. szám alatti lakos
kérelmére a Pusztazámor 441/8. helyrajzi
szám alatti ingatlant terhelő elidegenítési
tilalmat feloldja. A képviselő-testület fel-

hatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

111/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazá-
mor Községi Önkormányzat tulajdonában
levő, Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 1.
szám alatti 180/2 hrsz. alatti épületben
található 61,5 m2 alapterületű üzlethelyi-
séget 2016. január 4-től kezdődően hatá-
rozatlan időre élelmiszerüzlet működteté-
sére bruttó 50.000 Ft/hó összegű bérleti
díjért az EUROTETŐ-SZIG Kft. (2039
Pusztazámor, Petőfi u. 42., adószám:
23448663-2-13) számára adja bérbe.

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

112/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete tudomásul veszi Béké-
si Géza alpolgármester úrnak a Település-
fejlesztési Bizottságban betöltött tagságá-
ról 2015. december 10-i hatállyal történő
lemondását. A képviselő-testület kifejezi
köszönetét az alpolgármester úr egyéves
munkájáért.  

113/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Településfejlesztési
Bizottság elnökévé választja Orosz Béla
képviselőt.

114/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Szociális Bizottság
tagjává választja Hornyák András képvi-
selőt.   

115/2015. (XII. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazá-

mor Községi Önkormányzat az 1996.
május 17-én a Pilisi Parkerdő Zrt., az UTI-
LIS Szolgáltató Kft., Pusztazámor Község
Önkormányzata mint jogosultak, illetve
Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. mint kötele-
zettek között létrejött az ún. „Ötös megálla-
podás” módosítására nyitott, kifejezi tár-
gyalási szándékát, de a szerződéses felek
eredeti akaratát és a szerződés akkori tartal-
mát figyelembe vevő módon történő szer-
ződés-módosítást tart elfogadhatónak. Az
önkormányzat nem zárkózik el attól, hogy
az Utilis Kft. jogai és kötelezettségei köz-
vetlenül legyenek rögzítve a módosításban,
ne pedig más jogosult továbbruházott joga-
ként, kötelezettségeként. Az önkormányzat
elképzelhetőnek tartja, hogy a Pilisi Parker-
dő Zrt., vagy az Utilis Kft. megfelelő ellen-
tételezés mellett kilépjen a szerződésből. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert arra, hogy a szerződő felek számá-
ra a határozat mellékletével megegyező tar-
talmú levelet írjon.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

116/2015. (XII. 18.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az egyenlő bánásmódról és
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (4)
bekezdése értelmében a helyi esélyegyen-
lőségi program kétévente előírt áttekintésé-
nek eleget tett és ennek eredményeképpen
elrendeli a program felülvizsgálatát.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

117/2015. (XII. 18.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvodába járó gyermekek
részére biztosított, Tóth Tamás által
működtetett ovifoci programot 2016.
január 1. napjától 1.000 Ft/fő/hó összeg-
gel támogatja, továbbá biztosítja a torna-
terem ingyenes használatát az ovifoci
program részére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

(A határozatokat betűhíven közöljük – a szerk.)



2016/1 ZÁMORI HÍREK / 12

A mi osztályunk
„Hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő”– mon-
dogatjuk hétről-hétre, és ez bizony igaz, mert az idei
tanévben már harmadikosak lettünk! Magasabbak, böl-
csebbek és még mindig csillogó szemmel, érdeklődve
hallgatjuk, amit tanítóink mesélnek, tanítanak nekünk.

Osztályunk remek kis közösséggé alakult, bár érkez-
tek hozzánk új tanulók, igyekeztünk minden szerete-
tünkkel befogadni őket is. Kedvenc időtöltésünk szünet-
ben – amikor szabad a szőnyegen ismét felhőtlenül,
vidáman játszani – fakockákból hatalmas építményeket
tervezni, és ha a tanító nénit nagyon szépen megkérjük,
le sem kell rombolni, bizony, megmaradhat másnapig!
Nagyon szeretünk a szabadban, az udvaron szaladgál-
ni, játszani, szerencsére idén néhány napig lehetősé-
günk volt a havas domboldalon csúszkálni is. 

Szebbnél szebb alkotásokat készítünk már, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az osztályunkban tanuló
Varga-Etele Magdaléna az érdi Zenei Könyvtárban rende-
zett rajzversenyen második helyezést ért el. Közösen olvas-

suk Berg Judit Rumini című könyvét, a mű alapján hatal-
mas terepasztalt készítettünk, ami az osztályunkban egész
évben megtekinthető.  Matematikából is jeleskedünk,
Győrfi Szabolcs a kápolnásnyéki területi matematikaverse-
nyen második helyezett lett. 

Bár az idő valóban gyorsan telik, de azért reméljük,
hogy még sokáig élvezhetjük a pusztazámori iskola
meleg, családias hangulatát!

Roóz Andrea 
tanító

A közkeletű nevén új földtörvény
nagyon megnehezítette azoknak a
zártkerti ingatlan-tulajdonosoknak az
életét, akik el akarták adni telküket,
esetleg bérbe, illetve használatba
akarták adni. A törvény szerint ugyan-
azt a szabályt kellett alkalmazni az
öreghegyi, korodai vagy a szilvások-
beli, sokszor csak 7-800 m2 nagyságú
földdarabokra, mint a 3–50 hektár
nagyságú szántókra. Azért, mert a
zárkerti telkek is legalább részben ter-
mőföldnek minősültek és kert, szőlő,
gyümölcsös, szántó, gyep (legelő),
vagy más művelési ágban vannak
nyilvántartva. Adásvétel esetén köte-
lező volt 60 napra kifüggeszteni a
szerződést, az adásvételt vélemé-
nyezte az Agrárkamara, véleményez-
te a Pest Megyei Földhivatal, sőt ez
utóbbi szervezet meg is tilthatta a
vevő tulajdonszerzését. Nem volt
ritka, hogy az adásvételi szerződés
megkötése és a vevő tulajdonjogának
megszerzése (és így a vételár kifizeté-
se) között 8–12 hónap is eltelt. A föld-
törvény módosítása ennek a problé-

mának az orvoslására még nem tör-
tént meg, de történt egy olyan módo-
sítás, amely segíthet a zártkerti tulaj-
donosoknak. Ők egy ingyenesen, ille-
ték megfizetése nélkül benyújtható
kérelemben kérhetik az Érdi Járási
Kormányhivatal Járási Földhivatali
Osztályától, hogy a telküket zártkerti
művelés alól kivett területként tartsák
nyilván. A kérelem benyújtható sze-
mélyesen is a földhivatalnál, de pos-
tán is feladható tértivevényes levél-
ben a 2030 Érd, Budai út 24. címre. 
A kérelem nyomtatvány letölthető a
www.pusztazamor.hu honlapról 
a Hírek menüpontból, vagy a
www.foldhivatalok.hu honlapról a
nyomtatványok között. 

Kérhető ez akkor is, ha a tulajdoni
lapon még nincs kivett minősítés, de
abban az esetben is kérhető, ha a
telek egy része már kivett, de a másik
része még valamilyen művelési ág
minősítésű. 

A kérelem azzal az előnnyel jár,
hogy ezután a földtörvény korlátozá-
sait nem kell alkalmazni erre, mert

nem termőföld, hanem művelés alól
kivett terület lesz az ingatlan. Hát-
ránnyal nem jár, mert a zártkerti
részeket csak az építményadó terheli,
azaz a telek a művelés alóli kivonás-
sal nem válik adókötelessé. Fontos
információ még, hogy ez a változta-
tás nem jelenti a helyi építési sza-
bályzat változtatását. Azaz a beépít-
hetőség továbbra is 3%-os marad, az
nem nő. Az ott található gazdasági
épületeket sem lehet nyaralónak
minősíttetni, lakásnak pedig csak
akkor, ha a telek mérete kert, szőlő és
gyümölcsös esetében eléri a 3000
m2-t, más művelési ágnál (pl. szántó)
a 6000 m2-t.      

Úgy gondolom, hogy mindezzel
együtt mindenkinek előnyös, ha él
ezzel a lehetőséggel. Fontos tudniva-
ló, hogy ezt csak 2016. december 31-
ig lehet kérni, ezért javasolom min-
denkinek, hogy minél hamarabb
nyújtsa be a kérelmet a földhivatal-
hoz.  

dr. Újházi Miklós

Jó lehetőség nyílt a zártkerti
ingatlantulajdonosok előtt
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Miben segíthet önnek az Esély Szociális 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ?

A Budaörs központú Esély Szociális
Társulás még 2008-ban terjesztette ki
működési területét Pusztazámorra.
Az eltelt évek bebizonyították, hogy
igen nagy szükség van ránk, ezért
szeretnénk önöknek ismét bemutatni
központunk tevékenységét.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálatunkhoz fordulóknak szoci-
ális, életvezetési és jogi tanácsadást,
krízishelyzetben segítő beavatkozást,
családgondozást (a családban jelent-
kező problémák, illetve konfliktusok
megoldását), hivatalos ügyek intézé-
sében való segítségnyújtást, adomá-
nyok közvetítését, munkahely- és
albérletkeresési lehetőséget biztosí-
tunk szociális munkás segítségével. 

A szolgáltatás ingyenesen vehető
igénybe.

Támogató Szolgálat

A Támogató Szolgálat célja a fogyaté-
kossággal élő személyek számára tör-
ténő segítségnyújtás. Egyfelől szállító-
szolgálatot látunk el, másfelől szemé-
lyi segítést folytatunk. A szállítószol-
gálatunk például ügyintézésnél,
orvoshoz kísérésnél vagy éppen szín-
házlátogatásnál működik közre egy
speciálisan átalakított, kerekesszék
szállítására is alkalmas kilencszemé-
lyes mikrobusz segítségével.

A személyi segítés hivatali ügyinté-
zésben, egészségügyi és szociális szol-
gáltatások igénybevételében, gyógy-
szerek, gyógyászati segédeszközök
beszerzésében, bevásárlásban, mozga-
tásban, járás-gyakoroltatásban, külön-
böző intézményekbe való eljuttatás-
ban való személyes segítséget jelent.

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke az igénybevevő
jövedelmi helyzetétől függ.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ha ön az otthonában hirtelen rosszul
lesz, elesik, megsérül, sürgősen segít-
ségre van szüksége, de nincs senki,

akit értesíthet, mit tenne? Éjjel-nappal,
a nap 24 órájában folyamatosan
működő jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtással megoldást kínálunk az ön
számára. A készüléken található gomb
megnyomásával riasztható a diszpé-
cserközpont. A központban a segítség-
kérés tényét rögzítik, és riasztják az
ügyeletes gondozót, aki haladéktala-
nul az ön segítségére siet, szükség ese-
tén ügyeletet, mentőt, rendőrt hív. A
jelzőkészülék használatához vezeté-
kes telefonvonal szükséges. 

A szolgáltatás ingyenesen vehető
igénybe.

Gondozási Központ

A Gondozási Központ a következő
három ellátási formát biztosítja az
idős, illetve a szociálisan rászoruló
lakosság segítése érdekében. 

Szociális étkeztetés házhoz szállítással
Az étkeztetés keretében napi egyszeri
meleg étkezésről gondoskodunk azok
számára, akik szociálisan rászorultak,
és önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek a meleg étkezést biztosítani. 

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke az igénybevevő
jövedelmi helyzetétől függ.

Házi segítségnyújtás
Az igénylőt saját lakásán részesítjük a
házi segítségnyújtás keretében gon-
dozásban, ápolásban. 

Szociális gondozóink segítséget
nyújtanak: 

– az étkezésben, a mosogatásban; a
reggelit, ebédet, vacsorát előkészítik,
szükség esetén megetetik a gondozottat;

– a testi higiénében: mosdatásban,
borotválásban, bőr- és hajápolásban,
öltöztetésben, inkontinencia esetén a
betét használatában, az ágytál, szo-
bai WC használatában; 

– a mozgatásban: sétáltatással,
levegőztetéssel, tornáztatással,
gyógytornával; 

– a lakókörnyezet tisztán tartásá-
ban: takarítanak, felmosnak, porszí-

vóznak, beágyaznak, mosnak, vasal-
nak;

– a háztartási teendők ellátásában:
bevásárolnak, feladják a csekkeket,
kiváltják a gyógyszereket, beszerzik a
hivatalos papírokat, segítenek a
különféle ügyek elintézésében, a kap-
csolattartásban például a közintéz-
ményekkel, orvossal, családtagokkal,
barátokkal, egyházi intézményekkel; 

– Az orvos előírása szerint ápolási
feladatokat is ellátnak, ilyenek példá-
ul a gyógyszeradagolás, vérnyomás-
mérés, vércukormérés, hőmérőzés,
orvosi vizsgálatokra kísérés.

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke független az
ellátott jövedelmi helyzetétől (100
Ft/óra). A mentális gondozás térítés-
mentesen vehető igénybe.

Idősek nappali ellátása 
– Idősek Klubja
Nyugdíjasként szeretné mindennapjait
színesebbé, tartalmasabbá tenni? Bará-
tokat, ismerősöket találni, egy közös-
ség hasznos tagjává válni, hasznos
ismereteket szerezni, testi és szellemi
frissességét megőrizni, kulturális és
szabadidős programokon részt venni,
kártyázni, társasjátékozni? Akkor sze-
retettel várjuk jelentkezését az Idősek
Klubjába. Az idősek nappali ellátásával
célunk az, hogy amennyire tudjuk,
pótoljuk a hiányzó családi gondosko-
dást, az idősek ne legyenek egyedül és
elfoglalják magukat. A klub Sóskúton
működik, ide várjuk a pusztazámori
időseket is. Szükség esetén a klub hely-
színére és hazaszállítjuk önöket. 

A szolgáltatás ingyenesen vehető
igénybe.

Ha szeretnék igénybe venni szolgál-
tatásainkat, kérjük, vegyék fel a kap-
csolatot munkatársunkkal. Amennyi-
ben igénylik, előre egyeztetett idő-
pontban felkeressük önöket.

ESzT Szociális és Gyermekjóléti
Központ, Gondozási Központ 

Sóskút, Fő u. 3. 
Tel.: 06 23/348-455
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Események egy osztály életéből

Ebben a tudósításban szeretnénk egy
kis ízelítőt adni iskolánk életéből,  a
2. osztályosok „szemüvegén”
keresztül.  Egy évet már eltöltöttünk
együtt, mely alatt lassan formálódni
kezdett kis közösségünk. Sok érde-
kes programon vehettünk részt,
amelyek az év végével sem fogytak
el. Az idei évünk is bővelkedik nyü-
zsögnivalóban. Állatkerti kirándulá-
sunk, melyen az egész iskola részt
vett, nagyon jól sikerült. Tanulóink
lelkesen tanulmányozták az összes
állatot, és minden játékot, ami az
utunkba került.

A „Tökjó nap” már lassan hagyo-
mánynak számít iskolánkban. Idén
ezen a napon kézműveskedtünk, és
megválasztottuk a „Tökjó fejeket”,
akik a nap kiváltságosai voltak.
Később falatoztunk a szülők által
készített szebbnél szebb sütemények-
ből.

Márton-napon egy színdarabot
tekinthettek meg iskolánk tanulói.
Nagyon élvezetes előadás volt, mely-
nek a gyerekek is aktív résztvevői
lehettek.  Messziről hallható, boldog
kacajjal reagáltak minden meglepő
fordulatra.

Ildikó néni által tartott rajzszakkör
az osztály egyik kedvenc elfoglaltsága. 

A kézilabdázás örömeibe  idén kós-
tolhatunk bele először. Anna néni lel-
kesen foglalkozik kis csapatunkkal.
December elején még Érd női kézi-
labda-csapatának kabalafigurája is
meglátogatott minket.

A fenti néhány eseményen kívül még
rengeteg kisebb-nagyobb érdekesség
történt. Részt vettünk egy matematika-

versenyen, Pitti Katalin zenei előadá-
sán és a Mikulásvárón. Megkezdtük az
adventi gyertyák meggyújtását, kis
ünnepi műsorral kísérve. 

Reméljük, cikkünk segítségével
sikerült betekintés adnunk vidám hét-
köznapjainkba,  melyet sok lelkese-
déssel és  huncutsággal élünk. 

Németh Judit 
tanító
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Nem lehet elég korán kezdeni

Iskolánk fennállása óta kiemelt fel-
adatként kezeli kisdiákjai környezeti
nevelését. A tanév során több olyan
programunk van, amely tanórán kívü-
li tevékenységekkel alapozza meg a
környezettudatos szemléletet, maga-
tartást. 

2015 szeptemberében megpályáz-
tuk az ÖKOISKOLA címet. Ebben
egyrészt eddigi ilyen irányú tevé-
kenységünket kellett bemutatni, más-
részt újabb, fejlesztést jelentő célokat
kitűzni. A cím elnyeréséhez mini-
mum 60 pontra volt szükség. Mi 99
pontot teljesítettünk. Ez azt jelzi, jó
úton járunk, ám azt nem, hogy mos-
tantól ölbe tett kézzel ülhetünk. Sőt,

az ökoiskolai rang további feladatok-
kal jár, a pedagógusoknak több mun-
kát, a tanulóknak viszont további szí-
nes programokat jelent. A megtisztelő
cím három évre szól, majd ismételten
pályázni kell rá. A harmadik sikeres
pályázattal érdemelhető ki az ÖRÖ-
KÖS ÖKOISKOLA cím.  Hosszabb
távon ezt szeretnénk elérni.

Január közepén levelet kaptunk az
érdi KLIK-től. Ebben arról tájékoztat-
tak, hogy az Ö.T.H.É.T. (Összefogás
Tisztább Humánusabb Élhetőbb Tele-
pülésért) Egyesület zenés környezet-
védelmi foglalkozásával felkeresi a
térségbe tartozó óvodákat, iskolákat.
A program a Nemzeti Hulladékgaz-

dálkodási Igazgatóság támogatásával
jött létre.

Így jutott el hozzánk Pusztazámorra
Pingvin Pityu. A gyerekeket interaktív
zenés műsor keretén belül tanította a
szelektív hulladékgyűjtés, komposztá-
lás fontosságára. Jó volt látni, hogy a
felmerült témák nem ismeretlenek a
kicsiknek. A remek szórakozás mellett
komoly tanulsággal gazdagodtak: egy
kisgyermek is tehet környezetünk,
bolygónk megóvásáért. 

Persze a szelektív hulladékgyűjtés-
re más módon is sort kerítünk. A
korábbiakhoz hasonlóan évente két-
szer, tavasszal és ősszel papírt gyűj-
tünk. Az iskolában folyamatosan
lehet elhelyezni a használt elemeket
a bejáratnál lévő edényben, de
átvesszük az egyéb elektronikai
kütyüket: mobiltelefonokat, akkujai-
kat, rossz tableteket, stb.

Mészáros Ildikó

Fagyöngy
A fehér fagyöngy (Viscum album)
hazánkban gyakori, örökzöld, félé-
lősködő növény, mely a gazdanövé-
nyen 50–100 cm átmérőjű, gömb
alakú bokrot képez. Tűlevelű és
lombos fákon is megtelepszik, de
főleg a puhafákat kedveli, mivel szí-
vógyökereivel azok testébe köny-
nyebb behatolnia. Bőrnemű, lán-
dzsás levelei mindig kettesével áll-
nak a hajtás végén, virágai sárgásak,
jelentéktelenek. Termése mérgező:
borsó nagyságú, sárgásfehér, raga-
dós álbogyó, amit a virágkötészet-
ben gyakran díszítő céllal használ-
nak. A fehér fagyöngy levelét, vagy
legfeljebb ceruza vastagságú leveles

hajtását régóta használják a népgyó-
gyászatban vérnyomáscsökkentő-
ként, illetve szédülés és ideges ere-
detű szívpanaszok ellen. A leveles
hajtásokat a téli időszakban, amikor
a lombtalan fák tetején könnyebben
észrevehetőek a fagyöngy „gömb-
jei”, egy speciális kampós bottal
gyűjtik. Ha megpróbálkozunk a
gyűjtéssel, a leszedett ágakat a
bogyóktól megtisztítva, szobahő-
mérsékleten, kiterítve szárítsuk meg,
majd aprítsuk fel. A leveles hajtások-
ból a keringési rendszerre jótéko-
nyan ható teát készíthetünk: egy
teáskanálnyit 2,5 dl hideg vízben,
12 órán keresztül lefedve áztassunk.

A fehér fagyöngy rákellenes hatása
csak injekciós készítmények formá-
jában, szigorú orvosi felügyelet mel-
lett érvényesül.

Természetes életmódra nevelés a
Hill-top Családi Napköziben! Kis-
csoportos bölcsi-ovi budai zöldöve-
zetben: www.botanicon.hu



2016/1 ZÁMORI HÍREK / 16

Új kormányablak nyílt Érden

Megnyílt Érd városának második, Pest
megyének tizenötödik kormányablaka
február 5-én, melyet Baltay Tímea, a
Miniszterelnökség kormányablakokért
felelős helyettes államtitkára, Aradszki
András energiaügyért felelős államtit-
kár, a térség országgyűlési képviselője,
Tarnai Richárd, Pest megye kormány-
megbízottja, Ignácz István, a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatá-
sok Központi Hivatalának elnöke,
valamint T. Mészáros András, Érd pol-
gármestere adtak át.

Baltay Tímea, a Miniszterelnökség
kormányablakokért felelős helyettes
államtitkára elmondta, eddig országo-
san 241 kormányablak nyílt meg, szá-
muk tavasszal további 27-tel bővül.
Hangsúlyozta, hosszú utat tett meg a
kormányablakok kialakítása, hiszen
2011-ben csupán 29 helyszínen,
mindössze 29 ügykörben tudtak
ügyfelet fogadni. Mára viszont jelen-
tősen bővült a helyszínek mellett
azoknak az ügyeknek is a száma,
amelyeket a kormányablakokban el

lehet intézni. Baltay Tímea elmondta,
jelenleg már 623 ügytípussal fogadják
az ügyfeleket a kormányablakokban,
és számukat tovább bővítik folyama-
tosan. A kormány legfontosabb célja,
hogy minél jobban megkönnyítse az
állampolgároknak ügyeik intézést.

Tarnai Richárd, Pest megye kor-
mánymegbízottja kijelentette, az
ügyfélközpontú közigazgatás kialakí-
tása azt jelenti, hogy az első helyen
az ügyfél van az állam számára. A fej-

lesztések eredményeképpen a kor-
mányzat az állampolgároknak
olcsóbb, de magasabb minőségű
szolgáltatásokat kíván nyújtani –
mondta Tarnai Richárd.

A fejlődést jól példázza az a tény is,
hogy a kormányzat mintegy 40 milli-
árd forinttal támogatja a térséget –
emelte ki beszédében Aradszki And-
rás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um energiaügyért felelős államtitkára,
a térség országgyűlési képviselője. 

Ignácz István, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatalának elnöke többek
között arra emlékeztette a hallgatósá-
got, hogy Érd az ország egyik legfor-
galmasabb, így legleterheltebb ügyfél-
szolgálata az országban. 

Érd város polgármestere, T. Mészá-
ros András elmondta: a gyakorlat azt
bizonyítja, hogy a kormányablakok
rendszere beváltja a hozzá fűzött
elvárásokat. A polgármester kiemel-
te: az egyablakos ügyintézés a szol-
gáltató közigazgatás létrejöttét szol-
gálja.

Az ünnepség befejezéseként az
átadást jelképező nemzeti színű sza-
lagot Baltay Tímea helyettes államtit-
kár, Aradszki András országgyűlési
képviselő, T. Mészáros András, Érd
polgármestere és Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott közösen vágták át.

Megyei KormányhivatalÚJ KORMÁNYABLAK A GYORSABB ÉS HATÉKONYABB ÜGYINTÉZÉST SZOLGÁLJA

AZ ÜNNEPÉLYES SZALAGÁTVÁGÁS PILLANATAI

Babar Zoltán

Kell egy fohász…

Egy csendes éj egy csendes fény
rám simul és bennem él.
Egy kép, egy hang, ami fülembe hat,
egy érzés, ami egy érintés, mely mindig van.

Itt élsz, nem csak mellettem,
bennem a szívemben a teljes lelkemben.
Ne csodálkozz, hogy tekintetem le sem veszem,
minden zsigerem, benned él mélyen elevenen.

Kell egy fohász, egy lágy zene, ami kíséri a
kedvem hangulatát, ébredések lágy moraját.
Bimbófakasztó lágy muzsikaszó csendül,
szívem gyengén rezdül, de meg nem áll,
meg nem áll, tán soha, tán soha már.

Itt vagyok fogd hát a kezem!;- el ne ereszd,
nem tudhatod, hogy meddig teheted ezt,
így hát fogd, s  szeress!
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Toplistás zámori sportoló
A hazai felnőtt női toplistán a Pegazus Sport és Művésze-
ti Egyesület két versenyzője is megtalálható. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a pusztazámori
Csuta Dorottya 2004-es születésű gyermekként jelenleg a
hazai felnőtt toplista élén áll.

További sikereket és kitartást kívánunk neki.
Gedeon Zsolt 

edző, Pegazus SME
Dorottya varsói 1. helyezést érő 2015-ös futása a következő web-

helyen tekinthető meg: www.youtube.com/watch?v=jVd5INl7W6g

Az elmúlt év meglepetéseredményei

A 2015-ös esztendő talán a vártnál is
jobban alakult, mivel az első teljes
szezonunk volt rallycrossban. Az év
indulásakor őszintén szólva nem
fogalmaztunk meg különleges célo-
kat, a tanulást, a fejlődést tűztük
magunk elé, és azt, hogy az év végén
minél előkelőbb helyen végezzünk.
Ehhez képest sikerült megszereznünk
a  bajnoki ezüstöt. Abban, hogy idáig
eljuthattunk, nagy szerepe volt támo-
gatóinknak, köztük Pusztazámor
önkormányzatának is, köszönjük! A
teljes szezonra visszatekintve
elmondhatom, hogy a versenyévad
nagyon hullámzóra sikerült. Volt,
hogy saját hibámon kívül csúnyán
összetört az autónk, sőt az egyik nyi-
rádi hétvégén a motorunk is felrob-
bant. A csapatom sokszor erején felül

teljesített, és ennek köszönhetően
bármi is történt, mindig visszaálltunk
a rajtrácsra. Úgy gondolom, a tavalyi
szezon tökéletesen összekovácsolt
minket. Egy nagyon jól működő csa-
pat lett a Madari Rallycross Team,
ami elengedhetetlen a jó eredmé-
nyekhez. 

2016-ban még maradunk ebben a
kategóriában a mostanra tökéletessé
formált Swifttel. Nekem személy sze-
rint is sokat kell még fejlődnöm, így
ez a meglehetősen erős mezőny töké-
letes lesz a további tanulásra. Hálá-
san köszönöm a lehetőséget az egész
csapatomnak, családomnak és az O.
Zs. Racing Teamnek.

Természetesen az idei célunk nem
lehet más, mint hogy bajnokok
legyünk! Készülünk arra, hogy az

autót újjávarázsoljuk; emellett meg-
próbálunk a lehetőségeinkhez képest
minél többet a volán mögé ülni és
gyakorolni.

Sokszor mutattuk meg magunkat a
médiában is, például a Rallyfanatic
Világ online magazinban, a televízió-
ban a SportKlub csatornán, valamint
szerepeltünk a magyar autósport
évente megjelenő kiadványában, a
Tempó évkönyvben.

Az idei sikeres szezonhoz és a
további fejlődésünkhöz szükségünk
van támogatókra. A Magyarországon
egyre ismertebb, felkapottabb és
egyre többet szereplő rallycross
nagyon jó reklámlehetőség, így aki lát
benne fantáziát, kérjük, ne haboz-
zon, keressen fel minket! Biztosan
hatékonyan tudunk együttműködni a
jövőben.

Köszönettel:
Madari Tamás

Elérhetőség : Facebook Madari
Rallycross Team Official

KÖZSÉGÜNK EGYIK BÜSZKESÉGE, 
CSUTA DOROTTYA

MADARI TAMÁS AZ EZÜSTÉREMMEL

JÁRÓ KUPÁVAL

A SWIFT MINDENT TUD, AMIT KELL
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Munkatársat keresünk!
Italautomatákkal foglalkozó cég keres érdi telephely-
ére elektroműszerészeket, mechanikai műszerésze-
ket, illetve alkatrészek szét- és összeszerelésére
betanított dolgozókat.

A betanított munkatársak esetében férfiak és nők
jelentkezését is várjuk.

Elérhetőségek: 
06-23 370 398, info@vendomat.hu

Y Tavaszi metszés, Y lemosó permetezés, 
Y gyepszellőztetés, Y sövénynyírás,
Y bozótirtás, Y gyeptelepítés, 
Y térburkolás, Y kertfenntartás.

Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

tel.: 06 30/560-8052 
www.kapukert.hu

A Kornétás Kiadó Kft. hosszú évek óta szívesen
működik közre könyvek, kiadványok papíralapú és digi -
tális megjelentetésében.

Küldje el megjelentetésre szánt kéziratát, szerkesz-
tőink elolvassák, lektori, szerkesztői véleményt adnak,
költségvetést készítenek, szakmai, irodalmi, tipográfiai
tanácsokkal, tördeléssel segítik a megjelenést.

Könyve egy hónapon belül 
az olvasók kezébe kerülhet!

Keressen bennünket!

KORNÉTÁS KIADÓ Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/C.
Telefon: 239-0146; 789-7149
E-mail: kornetas@chello.hu
www.kornetas.hu

magazin online kiadás



Limitált, speciális kiadás: 

17" Argon alufelnik, Design csomag, 

télikerék garnitúra, árkedvezmény.

MENNYI AZ X 
VALÓDI ÉRTÉKE?

Főbb jellemzők: kétzónás automatikus klímaberendezés, tempomat sebességhatárolóval, 

fűthető első ülések, tolatókamera, stb. 1.8 i-VTEC® motorváltozat.

A Honda Civic X Edition kombinált átlagfogyasztása 

6,1-6,4 l/100 km, CO
2
-kibocsátása 145-150 g/km. 

Ajánlatunk Civic 1.8 motorváltozat esetén érvényes 

2016. március 25-ig vagy a készlet erejéig. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről, 

kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben!

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év

HONDA Autócentrum Szabó
Márkakereskedés & Márkaszerviz: 
8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 59. 
Telefon: +36 (22) 500 986 
E-mail: info@autocentrumszabo.hu
www.hondafehervar.hu

Hivatalos Márkaszerviz: 
2451 Ercsi, Rákóczi út 25.
Telefon: +36 (25) 505 605 
E-mail: info@autocentrumszabo.hu
www.hondaercsi.hu


