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Fergeteges hangulatú és igazán sikeres 
Falunapot tartottunk, a hagyományok-
nak megfelelően, június utolsó szom-
batján. Az idén már 18. alkalommal 
hívtuk az itt élőket egy kis kikapcsoló-
dásra. Ez évben is óriási, minden kor-
osztályt megmozgató programkínálat-
tal vártuk az érdeklődőket. 

Már kora reggel benépesült a Ko-
roda-kert szorgoskodó szakácsokkal, 
a borversenyre jelentkező borosgaz-
dákkal és a különböző rendezvények-
re érkezőkkel.

A főzőverseny kezdődött elsőként, 
hogy ebédre elkészüljenek a fino-
mabbnál finomabb étkek. Kilenc csa-
pat nevezett a megmérettetésre. A 
zsűri egyhangúlag mindegyiket arany 
fokozattal díjazta, hiszen valamennyi 
étel elérte a „legjobb, legízletesebb, 
kategóriájában kiváló” minősítést. 

A délelőtt folyamán a versenyeké – 
futó-, bor-, teke- és sakkverseny – volt 

Fergeteges Falunap Pusztazámoron
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a főszerep A futóverseny szervezőjé-
nek, Csuta Albertnek, a sakkverseny 
lebonyolítójának, Csóli Ödönnek, 
a tekeverseny levezetőjének, Páros 
Jánosnak, a borverseny zsűrijének, 
Rostár József és Bibók László borá-
szoknak, valamint Pátrovics Benedek 
polgármesternek és Keller László volt 

országgyűlési képviselőnek köszönjük 
áldozatos munkáját. 

A műfüves pályán, a Bíró Csaba 
Emlékkupán – Oláh Gábor önkor-
mányzati képviselő szervezésében 
– a focirajongók élhették ki a futball 
iránti szenvedélyüket. (A versenyekről 
külön is olvashatnak a szervezők jó-
voltából.) 

Délben minden résztvevőt, érdek-
lődőt a községi önkormányzat által 
készíttetett ebédre, babgulyásra és 
pincepörköltre vártunk, melyet Léránt 
Gyula és kis csapata főzött. A kiváló, 
finom étkek készítőinek ezúton is kö-
szönjük fáradozásukat. 

Az árnyas fák alatt, a Polgármesteri 
Hivatal udvarán gazdag programkíná-
lat várta a gyerekeket. Az óriáscsúsz-

da, az ugrálóvár, a henna- és az arc-
festés nagyon sikeres volt a résztvevők 
körében. 

Bányai Gábor keramikus az évben 
is egész nap szeretettel várta az agya-
gozni, korongozni vágyó gyerekeket. 

A falunapi versenyek eredményhir-
detésére 15 óra után került sor. A dí-
jakat községünk polgármestere, Pátro-
vics Benedek és Keller László adta át. 

Ezután a sztárvendégek vették birto-
kukba a színpadot: Irigy Hónaljmirigy, 
Csepregi Éva, Balanz Band, Happy 
Gang… A műsort az iskola tanulóinak 
szüleiből verbuválódott tánccsoport 
színvonalas bemutatója zárta. 

A nap folyamán minden korosztály 
igényeit, minden zenei ízlést igyekez-
tünk kielégíteni. Az idén sem marad-
hatott el a tűzijáték, ami talán az előző 
évekhez képest most volt a legszebb, 
legszínvonalasabb. A Falunapot jó 
hangulatú utcabál zárta, melyen a tal-
palávalót a Gríz zenekar szolgáltatta. 
Úgy érzem, hogy ez egy szép, igazi 
zámori nap volt. 

Köszönet mindazoknak, köztük 
Csernyák Krisztinának, Garainé Ordas 
Dórának, Szaniszló Enikőnek, Vadas 
Gábornénak, Hornyák Róbertnének, 
Fehér Veronikának, Horváth Ildikónak, 
Kiss Bernátnak, Pásztor Józsefnek, a 
Hula családnak, Bánszki Andrásnak, 
Sumiczki Józsefnek, akik munkájukkal 
segítették az egyik legnagyobb községi 
rendezvényünk színvonalas megszer-
vezését, lebonyolítását.

Kiss Ágnes szervező
Fotó: a szerző felvételei
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Pusztazámorért emlékérem kitüntetés Kiss 
Ágnes művelődésszervező részére

A Képviselő-testület 1995. 
április 27. napján alapította 
a „Pusztazámorért emléké-
rem” elismerő címet. A cím 
erkölcsi elismerés. A cím 
adományozásakor egy elis-
merő oklevelet és egy érmet 
ad át a képviselő-testület. 
Az érem: a „Pusztazámo-
rért” feliratot és a puszta-
zámori címert, valamint a 
kitüntetett nevét és az év-
számot tartalmazza. 

A „Pusztazámorért em-
lékérem” azoknak ado-
mányozható, akik egy-egy 
jelentős cselekedetükkel, 
huzamosabb időn át végzett 
tevékenységükkel hozzájárultak Puszta-
zámor község fejlődéséhez, hírnevének 
öregbítéséhez, hagyományainak őrzé-
séhez, múltjának megismeréséhez.

Az önkormányzat az elmúlt évek-
ben rendre kitüntette azokat a szemé-
lyeket, akik kimagasló módon segítet-

ték elő településünk fejlődését, ezért a 
Pusztazámorért emlékérem a telepü-
lés legmagasabb elismerését jelenti. 

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2017. május 
30-án tartott ülésén hozott határozata 
a következő:

„Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elis-
merésekről szóló 10/1995. 
számú önkormányzati ren-
delet alapján, Kiss Ágnes 
részére a község lakossága 
körében végzett széles körű 
közösségépítő tevékenysége 
és Pusztazámor színvonalas 
kulturális élete érdekében 
végzett kiemelkedően ered-
ményes munkájának elisme-
réseként »Pusztazámorért 
emlékérem« kitüntető címet 
adományoz.” 

Az újság hasábjain keresztül is gra-
tulálunk Kiss Ágnes asszonynak, mun-
kájához sok erőt és még több egészsé-
get kívánunk! 

Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete

Öröm és megtiszteltetés számomra, 
hogy ezen az önkormányzat számára 
kiemelten fontos eseményen, a Pusz-
tazámori Falunapon méltathatom an-
nak a személynek a tevékenységét, 
aki munkájának minden percében 
Önökért és kiemelten Pusztazámor 
szépkorúiért dolgozik.

Kiss Ágnes művelődésszervező asz-
szony ezerszeresen megszolgálta azt, 
hogy 2017-ben a képviselő-testület a 
„Pusztazámorért emlékérmet” ado-
mányozza számára. Megszolgálta 
művelődésszervezőként, könyvtáros-
ként és a nyugdíjasklub elnökeként is. 

Messze földön, a kárpátaljai Ung-
váron egy magyar anyanyelvű csa-
ládban nőtt fel. Az Ungvári Népmű-
vészeti Főiskolán népművelő szakon 

Kiss Ágnes művelődésszervező 
asszony méltatása
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szerzett diplomát, éveken keresztül a 
helyi művelődési házat vezette. Mun-
kájának sikerességét mutatja, hogy 
rendezvényei, műsorai megjelentek a 
regionális hírlapokban, tévében, nem-
csak a szomszédos településekről, 
hanem távolabbi járásokból is felke-
resték az általa szervezett programo-
kat. Megyei szinten elismert művelő-
désszervezőként tartották számon.

A kilencvenes évek elején költözött 
családjával Pusztazámorra, mivel fér-
jének szülei itt éltek. Először bolti el-
adóként, majd a helyi iskola napközis 
tanítójaként dolgozott. Itt újra lehető-
sége nyílt szeretett szakmáját gyako-
rolni, elkezdte az iskolai rendezvé-
nyek szervezését. Az első karácsonyi 
műsorának nagy sikere lett, ezután 
hónapról hónapra újabb programok 
szervezésébe fogott. Akkoriban Pusz-
tazámoron a falu lakosságának az 

augusztusi búcsúbál volt az egyetlen 
szórakozási lehetősége, így az önkor-
mányzat felkérte arra, hogy lendítse 
fel és szervezze újra a falu kulturális 
és közösségi életét. Az új iskola épü-
letében kapott helyett a könyvtár és a 
közösségi színtér, ahol mint művelő-
désszervező kezdhette meg munkáját, 
ezért újra iskolapadba ült, elvégezte a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Főis-
kola művelődésszervező szakát.

 Az eltelt 19 év alatt olyan élmény-
gazdag rendezvényeket szervezett 
minden korosztály számára, melyek 
immár hagyományként vannak jelen 
községünkben. Számára nem létezik 
lehetetlen, mindenre van megoldás. 
Ő egy igazi jelenség, tele érzelemmel, 
tettvággyal, életszeretettel és vidám-
sággal. És a sok fáradságnak megvan 
az eredménye, ami nem pénzben 
mérhető, hanem a pusztazámoriak 

szeretetében, a képviselő-testület elis-
merésében. 

A „Pusztazámorért emlékérem” egy 
fontos mérföldkő Kiss Ágnes életében 
is. Alkalmat ad egy kis visszatekintés-
re, és biztatást arra, hogy a jövőben 
az előtte álló feladatokat ugyanolyan 
kitartással, céltudatosan oldja meg, 
ahogy tette ezt eddig. Ebben számít-
hat férje, Kiss Bernát, gyermekei Ga-
bika és Tamás, valamint családjaik 
támogatására. 

Pusztazámor lakossága, a testület 
nevében köszönöm Kiss Ágnesnek az 
eddigi munkáját, legyen büszke a tes-
tület által adományozott emlékérem-
re, és a kitüntetés által is megerősödve 
jó egészségben dolgozzon tovább a 
mi kis falunkért, Pusztazámorért.

Pátrovics Benedek
polgármester

A pünkösd kettős ünnepe utáni ti-
zedik napra (csütörtökre) a katoli-
kus naptárban úrnapja esik. Ezen a 
napon „Krisztus titokzatos testét”, az 
oltáriszentséget ünnepli az egyház. 
Az ünnep fő eseménye a körmenet, 
amelyen talpas szentségtartóban, 
más néven úrmutatóban hordozzák 
körül az oltáriszentséget. 

A körmenet útvonala mentén négy 
oltárt állítanak fel, ezeknél rövid 
szertartás, evangélium-éneklés és ál-

dás zajlik. Az oltárok fölé lombsátrat 
emelnek, a földre, az oltáriszentség 
elé rózsaszirmot szórnak. 

A Pusztazámori Remeteségben is 
megünnepeltük úrnapját. A 17 órai 
szentmisét követően a katolikus hí-
vek körmenetben kísérték végig az 
oltáriszentséget a virágszőnyegen a 
virágsátrakhoz, amelyeket sok lelkes 
pusztazámori hívő nagy előkészület-
tel, sziromszedéssel, tervezéssel ké-
szített a délután folyamán, a széllel 
is dacolva.

Kiss Ágnes
Fotó: a szerző felvételei

Úrnapja a Zámori Remeteségben
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Falunapi futóverseny 

Az idei évben is megrendeztük a Fa-
lunap keretein belül a Zámori Futást. 
A résztvevők és a drukkerek örömmel 
láthatták, hogy milyen sok mozog-
ni vágyó ember gyűlt össze ebben a 
szép, napsütéses reggeli időben. A 
távok a korosztályoknak megfelelően 
különbözőek voltak. 

A legfiatalabb korosztályba tartozó 
lelkes ovis lurkók 300 métert teljesí-
tettek, a Munkácsy utcában kocogva, 
futva, rohanva – népes szurkolótábo-
ruk nagy örömére. A fiúknál Kisdi-Ka-
rabinszky Mór végzett az első helyen, 
Szigli Roland és Madács Milán előtt; 
a leányoknál Aranyosi Zselykét Pá-
lok-Ney Sára követte a befutásnál. 

Ezt követően került sor a nagyobbak 
küzdelmeire, akik egyöntetűen 2,5 
km-t tettek meg, de díjazásuk az ön-
kormányzatnak köszönhetően korcso-
portonként és nemenként külön volt. A 
dobogósok oklevelet és érmet kaptak. 
A felvezető kerékpáros segítő szerepét 
Csuta Dorottya, pusztazámori hétsze-
res korosztályos magyar bajnok atléta 
vállalta. A verseny pályája igen válto-
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zatos volt: az aszfalton kívül földutas 
szakaszok, valamint emelkedő és lej-
tő is került bele, így a résztvevőknek 
több kihívással kellett szembenézniük. 
Az abszolút küzdelem látványos, kor-
osztályok és nemek „harca” befutót 
hozott: majdnem célfotóval kellett el-
dönteni a befutási sorrendet, de Keller 

László igen sportszerűen eldöntötte 
azt Forgács Szonja javára. 

Korosztályos eredmények 

Alsósok:
1. Ducsai Bori és Forgács Zsombor

2. Figura Evelin és Pálok-Ney Ágost
3. Gombos Flóra és Ducsai Botond

A legtöbb indulót felvonultató zá-
mori osztály egy tortával lett gazda-
gabb, melyet idén a másodikosok 
nyertek (Somlai Zsuzsanna és Ga-
rai-Kiss Gabriella osztálya).

Felsősök:
1. Forgács Szonja
2. Garai Rebeka Mirtill

Felnőttek:
1. Makai Viktória és Matthew Willi-

ams
2. Sörös Cecília

Seniorok:
1. Aranyosi Zsuzsanna és Keller 

László
2. Csutáné Pataki Gabriella és Győry 

Gábor
3. Pálok-Ney Katalin és Pálok-Ney 

Attila

Gratulálunk minden résztvevőnek, 
további sportos és egészséges életet 
kívánunk mindenkinek. Egy év múlva 
újra falunapi futás!

Csuta Albert
Fotó: a szerző felvételei
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Hortobágyi kirándulás

Az idei nyár elején úgy döntöttünk a 
Naplemente Nyugdíjasklub tagjaival, 
hogy megnézzük az Alföld északi 
részét, hiszen a Hortobágyból, az ál-
latokból, a növényekből sosem elég. 
Kora reggel indultunk külön busszal 
a Hortobágy felé. Nagy várakozással 
terveztük ezt a kirándulást, hisz a ma-
gyar embernek látnia és szeretnie kell 
ezeket a helyeket, hogy ne csak a tv-

ben, a könyvekben találkozzon a régi 
magyar állatokkal, valamint egyéb ter-
mészeti kincseinkkel. 

Megérkeztünk a magyar pusztára, 
és a végeláthatatlan füves táj láttán az 
első benyomás az volt, hogy gyakor-
latilag talán nincs is itt semmi, csak a 
végtelen horizont. A tekintetet is csak 
ritkán akasztotta meg egy gémeskút, 
csárda vagy tanya, kisebb fa- vagy 

bokorcsoport. Az előre lefoglalt kisvo-
nathoz vezetett elsőként utunk, amely-
lyel kivonatoztunk a halastavakhoz. 
Elképesztő, gyönyörű látványt nyújtott 
az épp akkor virágzó tündérfátyol. A 
hortobágyi halastavak és nyílt vizű 
mocsarak madárvilágával és növényvi-
lágával ismerkedhettünk meg. A Hor-
tobágy az egyik legfontosabb vízima-
dár-élőhely; részletes képet kaptunk a 
Kárpát-medencei fészkelő és vonuló 
vízimadár-közösségekről. Találkozhat-
tunk Közép-Európa számos veszélyez-
tetett vízimadárfajával is. A fajismeret 
bővítése mellett betekintést kaptunk a 
halastavi gazdálkodás munkafolyama-INDULÁSRA KÉSZ A CSAPAT

CSIKÓS ÉS LOVA

RÖGTÖNZÖTT BEMUTATÓ
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taiba, illetve a természetvédelmi célú 
élőhelykezelés egyes vonatkozásaiba 
is. A Hortobágy-halastavi bemutató 
terület Közép-Európa legnagyobb ma-
dárnyugvó- és -pihenőhelye, ahol a 
meglévő vasútpálya biztosít lehetősé-
get arra, hogy a Magyarországon va-

laha előfordult és lejegyzett madarak 
jelentős része megfigyelhető legyen. 

Következő utunk a Mátai Ménes-
hez vezetett. A ménes közel 270 lo-
vával Magyarország egyik jelentős 
lótenyésztő központja. A nóniusz 
fajta tenyésztése az 1880-as években 

kezdődött el a ménesben. Ekkor lett 
a lótenyésztés központja Máta, ami 
egyben a város legeltetési gazdálko-
dásának is székhelyévé vált.

 Lovas kocsin barangolva megis-
merkedhettünk régi magyar háziál-
latainkkal, a  rackanyájjal,  a szür-
kemarha-gulyával,  a ménessel, a 
mangalicakondával,  bivalygulyával. 
A csikósbemutató közben rácsodál-
kozhattunk a csikósok és lovaik közti 
tökéletes összhangra, bepillanthattunk 
az őseik mesterségét mind a mai na-
pig eredeti formában folytató csikó-
sok tudományába, és a valóságban is 
felidéződött Petőfi ismert verssora: „a 
szekérrel a négyökör lassacskán balla-
gott”. 

A program befejeztével sétáltunk 
egyet a ménes istállóiban, majd egy 
finom kávé kíséretében megbeszéltük 
az addig látottakat. A kirándulásunk a 
Patkó csárda estebédjével ért véget. 
Élményekben gazdagon tértünk haza 
a kirándulásról.

Kiss Ágnes, a klub elnöke

Dr. Aradszki András, Pusztazámor országgyűlési képviselője Tárnokon, szeptember 11-
én, hétfőn tartja következő fogadóóráját.

Helyszín:
2461 Tárnok, Rákóczi út 90. (CBA épülete)
Időpont: Szeptember 11. 18:00 
Előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon: 06-30/3276100

Tisztelt Polgárok!

 „A SZEKÉRREL A NÉGYÖKÖR LASSACSKÁN BALLAGOTT”

A BÁTRABB KLUBTAGOK NYEREGBE IS SZÁLLTAK
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Bíró Csaba Emlékkupa 2017

2000-ben (még a „salakpályán”) már 
a legelső falunapi rendezvénynek is 
szerves részét alkotta az akkor „Fut-
ballmérkőzések” néven hirdetett fo-
cikupa. Azóta a kijelentés közhellyé 
vált, de valóban mi, magyarok, mi, 
zámoriak, szeretjük a focit…

Sajnos 2011-óta – az egyik megha-
tározó néhai csapattársunk emlékére – 
Bíró Csaba Emlékkupaként toborozzuk, 
toboroznám a csapatokat. Bevallom 
őszintén, mostanában szó sincs tobor-
zásról, szinte magától megy minden! A 
csapatok nagy része visszatérő nevező-
ként vesz részt az eseményen. Idén már 
titkon azon izgultam, nehogy túl sok 
csapat nevezzen, mert előfordult már, 
hogy volt, aki nehezményezte: ő bizony 
még tudna többet is játszani, de a sok 
csapat miatt nincs erre lehetősége. 

Az idei torna véleményem szerint 
kétségkívül az egyik legszínvonalasabb 
és legideálisabb volt az elmúlt közel 20 
év alatt. Összesen nyolc csapat versen-
gett egymással, két négyes csoportban. 
Én még ennyire hasonló erőkből álló 
csapatok küzdelmére nem emlékszem. 
Voltak jó derbik eddig is, de most szin-
te az utolsó percekben derült ki, hogy 

kik jutnak tovább az adott csoportból, 
kik játsszák az elődöntőt és döntőt a 
végén.  Meg kell hogy mondjam, szer-
vezőként különösképpen nagy öröm-
mel töltött el, hogy hosszú idő után 
végre újra zámori gárda tagjainak nya-
kába akaszthattam az aranyérmeket.  
A torna győztese végül a Pusztazámori 
Öregfiúk együttese lett, az ezüstérmet 

Sóskút egyik csapata, a bronzérmet pe-
dig a Rendőrakadémia névre hallgató 
alakulat érdemelte ki. A torna gólkirá-
lyaként Takács Máriót ünnepelhettük, 
aki szintén helyi lakosunk. 

Köszönöm mindenkinek a részvételt 
és a segítséget!

O. G.
Fotó: a szerző felvétele

A TORNAGYŐZTES PUSZTAZÁMORI ÖREGFIÚK CSAPATA

Az ivóvíz és a szennyvíz bekötésére 
egyaránt kiterjed a közműcsatlakozá-
sok díjmentessége – ismertette a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az 
MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az állami vagyonkezelő szervezet 
emlékeztet arra, hogy térítésmentes-
sé vált 2017. július 1-jével a többségi 
állami tulajdonú víziközmű-társasá-
goknál a legfeljebb 32 milliméter át-
mérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 
160 milliméter átmérőjű szennyvíz-
vezeték új bekötésénél az igénybe-
jelentés elbírálása, a terv, valamint 
az adategyeztetés, a vízmérőóra és 
annak felszerelése, illetve a nyomás-
próba. A vállalkozók mentesülnek 
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
fizetése alól is. Kiemelték: a köz-
műcsatlakozások díjmentességéről 

szóló kormányrendelet kizárólag a 
július 1. után létrejövő új bekötésekre 
vonatkozik, a mellékvízmérő besze-
relésekre viszont nem érvényes. Az 
ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a ked-
vezmény az új építésű ingatlanoknál, 
illetve lakóingatlan és üzlethelyiség 
átalakításánál vehető igénybe.

A kormány rendelete értelmében 
díjmentessé váltak az esetleges jog-
orvoslati eljárások, valamint a szol-
gáltatói szemlélet erősítése miatt 
jelentősen csökkentek a közmű-csat-
lakozással összefüggő ügyintézési ha-
táridők is.

Azonban arra is felhívták a figyel-
met, hogy az egyes ivóvíz bekötő-
vezetékeket kizárólag az illetékes 
víziközmű-szolgáltató kötheti rá a 
fővezetékre, az eljárás díjköteles.

A többségi állami tulajdonú vízköz-
mű-társaságok közül az Észak-ma-
gyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
(ÉRV) az MTI érdeklődésére közölte: 
a csatlakozás kivitelezése és a bekötő-
vezeték kiépítése, továbbá a vízmérőn 
kívüli szerelvények beszerelése nem 
szerepel a térítésmentes szolgáltatások 
között, így azok díját továbbra is meg 
kell fizetni a szolgáltatók részére.

Az ÉRV tájékoztatása szerint az 
egyes térítésmentessé vált közmű 
csatlakozási részfeladatoknak kö-
szönhetően a családok 3000 és 25 
ezer forint közti összeget takaríthat-
nak meg, míg a kis- és középvállal-
kozások a víziközmű-fejlesztési hoz-
zájárulás elengedése miatt akár több 
százezer forintot is.

MTI

A közműcsatlakozások díjmentessége az ivóvíz 
és a szennyvíz bekötésére is kiterjed
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A 2000-es születésű korosztályt már 
sok helyen a hazai foci új sikerge-
nerációjaként emlegetik. Azt várhat-
juk tőlük, hogy a megfelelő alapok 
birtokában felnőtt szinten is sokra 
vigyék. Takács Márió jelenleg a Vi-
deoton FC utánpótláskeretének tag-
ja középpályásként. Itt tart most. De 
kanyarodjunk csak vissza a kezde-
tekhez. Tekintsük át, miképp foglalja 
össze Márió az eddig eltelt sporté-
veket.

„2012-ben a sóskúti pályán rúgtam 
először a labdát, majd egy fél év után 
a biai Viadukt SE-be igazoltam. Itt 
komolyan foglalkoztak a felkészítés-
sel, heti négy alkalommal tartottak 
edzést az utánpótlás számára. 2014-
ben átigazoltam a Diósd TC-hez. 
Diósd akkoriban az NB II-es baj-
nokságban szerepelt, több meccset 
játszottunk, természetesen erősebb 
ellenfelekkel. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy Diósdon megkaptam a 
»Kiemelkedő tehetség 2014–2015« 
elismerést. Itt egy szűk évet töltöttem. 
2015 óta a Fehérvár FC, a Videoton 
leigazolt játékosa vagyok. Székesfe-
hérváron járok középiskolába, logisz-
tikát tanulok. A tanévzáró után egy 
kis szünet nekem is jutott, de a fo-
ciban a felkészülés már júliusban el-
kezdődött. 2017-ben megnyertük az 
NB II-es bajnokságot, az új szezon 
pedig szeptember elején indul. Most 

a kiemelt bajnokságban szerepelünk, 
az NB I-ben, ahol összesen 8 csapat 
található:  Ferencvárosi TC, Budapest 
Honvéd, Puskás Akadémia FC, MTK 
Budapest, DVSC, ETO FC Győr, Illés 
Akadémia, Videoton FC. 

A sport szinte betölti a hétköznap-
jaimat, de egy kis időm mindig van 
a tanulásra. Imádom a kollégiumot 
a társaság miatt, és itt van a legtöbb 
barátom is. Nagyon odafigyelnek 
ránk a klubnál: fontosnak tartják az 
egészséges életmódot, például nem 

ihatunk üdítőt, csak vizet, nincs ener-
giaital, kávé és cigi sem. Összesen 
négy edző foglalkozik velünk, min-
den nap 3-4 órás edzéseket tartanak 
nekünk. Erőnléti edzés hétfőn és ked-
den van, konditeremben csoportokra 
bontva adják a feladatokat, emellett 
rendszeresen futunk. A hétvégéhez 
közeledve egyre több a játék, csütör-
tök a regerációs nap a nyújtásokkal, 
hengerezéssel. És el is telik a hét. Jö-
vök haza. De azért vasárnaponként 
az apukámmal lemegyek focizni a 
zámori műfüvesre!

Az iskola befejezése után az a cé-
lom, hogy profi szerződést kapjak 
a Videotonnál, de nyitott vagyok az 
egyéb lehetőségekre, akár itthon vagy 
külföldön is. Mindenki biztat, remé-
lem, hogy beváltom a hozzám fűzött 
reményeket, és ezúton köszönöm az 
önkormányzat támogatását.”

A fenti gondolatokat tükrében sze-
rintem mindenki számára egyértel-
mű, hogy szükség van a támogató 
családi háttérre, sok esetben a „jó 
időben, jó helyen” törvényre. Az is 
tény azonban, hogy a tehetség, a kel-
lő kitartás, a jó hozzáállás, az aka-
rat meghozhatja a szerencsét Márió 
számára, és profi focistaként dicsér-
hetjük egy pár év múlva. Sok sikert 
kívánunk!

Csernyák Krisztina

Pusztazámor egyik reménysége: Takács Márió

A Cégkapu regisztrációra kötelezettek július 3-án 14 órá-
tól tudnak kötelezettségüknek eleget tenni a cegkapu.
gov.hu oldalon – közölte a Belügyminisztérium az MTI 
érdeklődésére. 

A tárca közölte: az e-ügyintézési törvény 2018. janu-
ár 1-jétől teszi kötelezővé az elektronikus ügyintézést a 
gazdálkodó szervezetek számára, amely a központi szol-
gáltató által nyújtott Cégkapu szolgáltatással teljesíthető a 
legegyszerűbben. 

Az Ügyfélkapuhoz hasonló Cégkapun keresztül a cé-
gek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek online tart-
ják majd a kapcsolatot a hivatalokkal, dokumentumokat 
küldhetnek, fogadhatnak, így személyes ügyintézés nél-
kül, kényelmesebben és gyorsabban intézhetik a cég-
ügyeiket. 

A regisztrációt az e-ügyintézési törvény alapján augusz-
tus végéig kell elvégezni, a törvény azonban egy átmeneti 
felkészülési időszakot biztosít, így ez 2017. december 31-
ig hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető meg. Az 
illetékes hatóságok 2018. január 1-jétől jogosultak lesz-
nek a törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági elle-
nőrzés megindítására azon gazdálkodó szervek esetében, 
amelyek nem regisztráltak. 

A közeljövőben kihirdetendő kormánydöntés alapján 
az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgál-
tatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, eb-
ből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem 
érinti – tájékoztatta a tárca az MTI-t.

MTI

Július 3-tól lehet regisztrálni a cegkapu.gov.hu oldalon
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Képviselő-testületi határozatok

40/2017. (V. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 35/2017. (IV. 27.) 
számú határozatát, figyelemmel a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatósága Államháztartási Irodája által 
BPM-ÁHI/2409-34/2017 számon kiadott 
hiánypótlási felhívásában rögzítettekre az 
alábbiak szerint módosítja: 

Megerősítve a 35/2017. (IV. 27.) számú 
határozatában rögzítetteket úgy dönt, 
hogy a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett, az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” pályázaton az 
óvodai, iskolai és utánpótlás sport inf-
rastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása alcél keretén 
belül az iskolai sportudvar kialakítására 
nyújt be pályázatot. A képviselő-testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályá-
zat nyertessége esetén a teljes projektet 
megvalósítja.  

A pályázat keretében maximáli-
san elnyerhető 20.000.000 Ft-on belül 
18.301.630 Ft támogatást igényel. Az igé-
nyelt támogatást a több elemből álló pro-
jekt alább felsorolt részeire fordítja:

a) Sportpálya és labdatölcsér – bruttó 
18.589.866 Ft 

b) Lelátók és lépcsők kialakítása – brut-
tó 3.190.780 Ft

c) Vízelvezetés, kerti csap és ivókút ki-
építése – bruttó 1.811.531 Ft

d) Burkolatok kialakítása, tereprendezés 
– bruttó 4.564.177 Ft 

Összesen bruttó 28.156.354 Ft, mely-
hez 9.854.724 Ft önrészt vállal a saját 

költségvetéséből. 
A képviselő-testület a projekt keretében 

tervezett növénytelepítés 2.794.381 Ft-
os költségét (ideértve a tereprendezésnél 
részletezett 10e Ft-os átültetési költséget 
is), a körülőkék és egyéb elemek 744.220 
Ft-os költségét, valamint a teljes projektre 
a tervező által kalkulált 3.087.275 Ft-os 
tartalékkeretet a 2017. évi költségvetése 
terhére, saját bevételeiből biztosítja. 

A projekt megvalósítása érdekében 
a 2017. évi költségvetése terhére vállalt 
önerő teljes összege így 16.480.600 Ft 
(9.854.724 Ft + 6.625.876 Ft).   

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

Határidő: 2017. május 19. 
Felelős: polgármester, jegyző

41/2017. (V. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete A Sóskúti Iskola Diák-
jaiért Alapítvány (székhelye: 2038 Sóskút, 
Tulipán u. 9.) számára a 2017. július 8–12 
között megrendezendő nyári tábor lebo-
nyolításához 100.000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés alá-
írására és a szükséges intézkedések meg-
tételére. A képviselő-testület utasítja a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy gondos-
kodjon a kifizetésről a 2017. évi költségve-
tés civil szervezetek támogatása céljából 
elkülönített kerete, illetve a tartalékalap 
terhére.

Határidő: 2017. július 3. 
Felelős: polgármester, jegyző

42/2017. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2016. évi működésé-
ről szóló beszámolót elfogadja. 

43/2017. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elvi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az Érd és Térsége Vízi-
közmű Kft. a pusztazámori szennyvíz-
tisztító telep kapacitásbővítésével egybe-
kötött felújítási munkálatai előkészületeit 
megtegye, különös tekintettel a szaksze-
rű állapotfelmérés és a kapacitásbővítés 
technológiájának meghatározására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

44/2017. (V. 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. §-a 
alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztöndí-
jat állapít meg 

Gróh Janka pusztazámori lakos részére 
40.000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

45/2017. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat

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

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós
 polgármester  jegyző
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Változnak a magánszemélyek ingatlanértékesítésből szár-
mazó jövedelmének felhasználásával kapcsolatos adósza-
bályok – hívja fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján.

A közlemény ismerteti: a magánszemélyek ingatlanérté-
kesítésből (ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából) 
származó jövedelmét a bevételből kiindulva, a költségek és 
a tulajdonban tartás időszakát figyelembe véve kell meg-
határozni. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény jelenleg hatá-
lyos rendelkezése alapján, amennyiben valaki ingatlanér-
tékesítésből származó jövedelmét vagy annak egy részét a 
bevallási határidőn belül saját maga, közeli hozzátartozója, 
élettársa részére idősek otthonában, fogyatékos személyek 
lakóotthonában vagy más hasonló intézményben biztosí-
tott férőhely visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélkü-

li megszerzésére használja fel – és ezt az adóbevallásában 
feltünteti –, a megállapított és bevallott adót (vagy annak a 
felhasznált jövedelemre eső részét) nem kell megfizetnie. 

Amennyiben a jövedelem cél szerinti felhasználására 
a bevallást követően kerül sor az értékesítést követő két 
évben, a hatályos rendelkezés szerint adókiegyenlítés for-
májában lehet visszaigényelni a megfizetett adót. Egy idei 
módosításnak köszönhetően azonban július 20-tól már a 
jövedelem felhasználásának igazolásával lehet visszaigé-
nyelni a megfizetett adót, sőt, átmeneti szabály alapján 
már a 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is 
alkalmazni lehet. Megszűnik tehát az adókiegyenlítés bo-
nyolult rendszere, a megfizetett adót akár már év közben is 
vissza lehet igényelni.

MTI

A horgásztavakon is kötelező az állami horgászjegy, 
csak annak birtokában lehet horgászni – mondta Zsig-
mond Richárd, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (Nébih) földművelésügyi igazgatóságának vezető-
je az M1 aktuális csatornán június 30-án.

Közölte, Magyarországon 400 ezer horgász van, 
évente néhány százalékukkal szemben lépnek fel az 

állami halőrök. A sza-
bályszerű horgászást 
felügyeli a halőrökön 
túl a rendőrhatóság is 
– mondta.

Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a jogszabá-
lyok alapján Magyar-
országon horgászati 
tevékenységet kizáró-
lag állami horgászjegy 
birtokában lehet foly-

tatni. Ennek hiányában az illegális horgászat halvédelmi 
bírságot és a horgászjegyváltástól történő eltiltást vonja 
maga után – mondta.

A jogkövetkezmények alól egyedül a halastavak, hal-
termelési létesítmények esetében mentesülhetnek a 
horgászok.

Magyarországon minden olyan vízterület, amely nem 
halastó, de a hal életfeltételei benne biztosítottak, hal-
gazdálkodási vízterületnek minősül – mondta.

MTI

Térítésmentes szakmai képzéseket indít szeptembertől 
az Érdi Szakképzési Centrum, felnőtteknek.

Az iskolarendszerű szakképzésben megszerzett első 
és második államilag elismert (munkakör betöltésére, 
foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítő) szakké-
pesítés megszerzését az állam – a szakképzési törvény-
ben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja.

Az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményei 2017. 
szeptember 1-jei kezdéssel – megfelelő számú jelentke-
ző esetén – számos szakképzés indítását tervezik.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 24. 
erdmost.hu

Változnak az ingatlanértékesítéssel 
kapcsolatos adószabályok

A horgásztavakon is kötelező 
az állami horgászjegy

Térítésmentes szakmai 
képzések Érden



Az ország legnagyobb 
játékáruház lánca 

törökbálinti 
raktárbázisába keres:

munkatársakat.

További részletek és jelentkezés: 
KARRIER.REGIOJATEK.HU

webáruházi kiszedő
raktáros komissiózó

targoncavezető

OLVASTA MÁR?OLVASTA MÁR?

Minden, amit tudni akar a túrázásról, a természetjárás-
ról, a hegyisportokról, illetve a borkultúráról, hazai és 
külföldi borvidékekről, boros eseményekről.

A magazinokat keresse az újságárusoknál, vagy a ren-
delje meg a Stúdió könyvesbolt címén.

1138 Budapest, Népfürdő u. 15. 
E-mail: titkarsag@kornetas.hu


