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Szent Istvántól az új kenyérig

Kellemesen hűvös idő fogadta az ünneplőket augusztus 
20-án, Szent István király napján, a keresztény Magyaror-
szág államalapításának reggelén. A Zámor-hegyi Remete-
ségben tartott szentmise fél tízkor vette kezdetét, a misét 
Bódai József érdemesült esperes, a község plébánosa tar-
totta. 

Az ünnepi műsor Pátrovics Benedek polgármester be-
szédével kezdődött. Polgármester úr elsősorban a törté-
nelmünkről ejtett szót, többek között István király uralko-

dásáról és a keresztény értékekről. Kiemelte a közösségért 
végzet munka megbecsülésének igényét. Párhuzamot vont 
napjainkkal, és nyomatékosította: a jövőnkbe vetett hit lét-
fontosságú lenne most is, és az örök érvényű emberi ér-
tékekre kellene alapozni az életünket. Kitért az ünnep új 
kenyér szimbólumára is, majd a nemzetiszín szalaggal át-
kötött kenyeret felvágta és szétosztotta. A megáldott kenyér 
közös elfogyasztása zárta az ünnepet.

Csernyák Krisztina
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Bursa Hungarica 2018 felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázatok

A helyi önkormányzatok napja

Pusztazámori Fiatalok, figyelem!

Megjelentek a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázatok pályázati felhívásai. A pályázati kiírások, a szükséges információk, 
tudnivalók a község honlapján olvashatók, onnan letölthetők.

http://www.pusztazamor.hu/index.php/hu/hirek/8-hirek/helyihi-
rek/1187-bursa-hungarica-2018

A pályázat beadási határideje: 2017. november 7.
dr. Újházi Miklós 

jegyző 
Pátrovics Benedek 

polgármester

Az elmúlt 27 év alatt az önkormányzatokban dolgozó választott tisztségviselők 
és az ott hivatásszerűen dolgozók bebizonyították a polgároknak, hogy szükség 
van erre az önigazgatási formára – mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztéri-
um önkormányzati államtitkára.  Az államtitkár a helyi önkormányzatok napja 
alkalmából rendezett ünnepségen felidézte: az Országgyűlés 2000-ben nyil-
vánította a helyi önkormányzatok napjává szeptember 30-át annak emlékére, 
hogy 1990-ben ezen a napon tartották a 40 év utáni első helyhatósági válasz-
tások első fordulóját.

A felmérések szerint a választópolgárok megbíznak az önkormányzatokban, 
a polgármesterekben, képviselőkben – mondta. Megjegyezte: az önkormányza-
tokat választják, azonban mégis politikai testületként kell rájuk tekinteni – még 
ha nem is feltétlenül pártpolitikusok ülnek benne –, mert a képviselők saját 
közösségükért, a szó eredeti és legnemesebb értelmében politizálnak, vagyis a 
közösség számára legjobb megoldásokat keresik. 

MTI



2017/5 ZÁMORI HÍREK / 4

Milyen legyen az utcakép 
Pusztazámoron?

Az itt lakók és az idelátogatók érdeke, 
hogy vonzó legyen a zámori környe-
zet, sétára késztető. Egy harmonikus 
utcasor, gondozott park látványa jóle-
ső érzést kelt mindenkiben. Ezért fon-
tos, hogy ne csak kövessük a jelenleg 
zajló jogszabályi változásokat, hanem 
azok elébe menjünk. Ehhez tudatos 
településépítésre van szükség.

Sokan hallhattak róla, hogy tavaly 
döntött az Országgyűlés arról, hogy 
a 300 négyzetméternél kisebb hasz-
nos alapterületű épületek esetén nincs 
szükség építési engedélyre. Egyszerű-
södtek tehát a szabályok, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ezentúl bárhol 
bármilyen házat fel lehet építeni, 
ugyanis megalkották a településképi 
törvényt is. Ez pedig kiköti, hogy a 
településeknek egy, a lakók számára 
is jól érthető rendeletben kell szabá-
lyozniuk a településképet meghatáro-
zó kérdéseket, illetve a Településképi 
Arculati Kézikönyvet is meg kell alkot-
niuk.

Településképi Arculati Kézikönyv 

• A kézikönyv elsősorban nem 
szakembereknek készül. Bemutatja 
Pusztazámor kialakulásának történe-
tét, mindenki számára érthető módon 
szöveges formában, képekkel gazda-
gítva szemlélteti Zámor sajátos, egye-
di jellegét, különösen a védendő ér-
tékeket. Irányt mutat az építtetőknek.

• Tartalmazza a jó példákat az 
épületek, építészeti részletek (ajtók, 
ablakok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés, kerítések, kertek ki-
alakítása) tekintetében. 

• Tehát nemcsak a gyökereinket jár-
ja körbe, de azt is magában foglalja, 
milyen legyen a jövőben a falukép. 

• A kézikönyv egy iránymutatás, 
ebből csak az a kötelező, amit a tele-
pülésképi rendelet is tartalmazni fog.

Településképi rendelet

Tartalmazza azt, hogy milyen legyen 
az épületek karaktere (pl. az épületek 
szintszáma, a kerítések kialakítása), 
milyenek legyenek a zöldfelületek, a 
közterületeken kihelyezett reklámok, 
egyéb műszaki berendezések (pl. an-
tennatornyok), és hogy miként védjük 
meg a helyi örökséget.

Szeptember 5-én, az első nyilvá-
nos fórummal elkezdődött Puszta-
zámor Településképi rendeletével és 
Településképi Arculati Kézikönyvével 
kapcsolatos nyilvános együttgondol-
kodás, amelyet a munka előrehaladtá-
val az elkövetkező hónapokban több 
hasonló rendezvény követ majd.

Az eseményen Szabóné Pányi Zsu-
zsanna megyei főépítész, továbbá a 
településtervezéssel foglalkozó dr. 
Oláh Mihály Zoltán adtak tájékozta-
tást a kötelező feladat részleteiről és 
várták az észrevételeket, kérdéseket. 

A főépítész asszony elmondta, hogy 
a kézikönyvvel fel lehet hívni a figyel-
met a jó példákra és a hiányosságokra, 
de hogy mi a szép Zámoron, azt az 
itt lakók tudják megmondani, mert ők 

tudják, hogy miért szeretnek itt élni. Ki-
emelte, hogy a könyvben javaslatokat 
tesznek a tetőformákra, épületrészle-
tekre, előkertekre, közterület-részekre, 
az utcanévtábla-rendszerek egysége-
sítésére, utcabútorokra is, mindezt an-
nak érdekében, hogy a település szeb-
bé váljon és megőrizze értékeit.

A hozzászólások során egyebek 
mellett megfogalmazódott, hogy a 
buszforduló környékét, a régi kocsma 
épületét rendezni szükséges a telepü-
lésközpont fejlesztésének részeként. 
Emellett elvárható lenne, hogy a ma-
gántulajdonban levő üzemek utca-
frontját tartsák rendben. A patakpartot 
be kellene vonni a falu vérkeringésé-
be, és a játszóteret is új tartalommal 
kellene megtölteni.

Az önkormányzat továbbra is kíván-
csian várja az Önök véleményét, ész-
revételeit, ötleteit. Szívesen fogadunk 
fényképeket az értékesnek ítélt építé-
szeti részletekről, terekről, utcákról, 
egyedi, követendő épületekről. 

Mindenkit arra biztatok, hogy él-
jen a lehetőséggel: szóljon bele abba, 
hogy milyen megjelenésű falu legyen 
Pusztazámor, olvassa el a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyv munka-
példányát és küldje meg számunkra 
észrevételeit. A kézikönyv letölthető 
a www.pusztazamor.hu  honlapról, 
illetve nyomtatott példány megtekint-
hető a Községházán.

Előre is köszönöm a fáradozásaikat:

Pátrovics Benedek
polgármester

Pusztazámor közigazgatási területén az ELMŰ Nyrt. vég-
zi a közvilágítási lámpák karbantartását. Az észlelt hibá-
kat az alábbi elérhetőségeken lehet bejelenteni: 

• Telefonon: 06 80/38 39 40 / 1-es menüpont (a nap 
24 órájában)

• E-mail: kozvilagitas@elmuemasz.hu (a nap 24 órájában)

• https://eloszto.elmu.hu oldalon elérhető online ügy-
félszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés 
menüpontokon keresztül

•„ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibajelentő” mobil app-
likáció segítségével

Közvilágítási hiba bejelentése
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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.

Kész a Jókai utcai vasbeton híd

Már hírt adtunk az újság hasábjain 
arról, hogy a híd felújítására elnyer-
tük a megpályázott összeget. Öröm-
mel tudathatom, hogy a Jókai utcai 
vasbeton közúti híd felújítása befeje-
ződött. A kéthetes munka során be-
bizonyosodott, hogy a hídnak nem 
voltak látható alapozási hibái. Viszont 
a terméskőből épült felmenő falaknak 
a fugázása elöregedett, több helyen 
kipergett. Néhány helyen, például a 
szárnyfalak végeinél hiányzott a kő. 
Ezeket a hiányosságokat sikerült orvo-
solni. A híd betonfelülete fészkes, az 
aszfaltburkolat repedezett, és a híd-
ban található acéltartók alsó, a patak 
felé néző része erősen korrodált volt. 
A felújítás során a szerkezeti elemeket 
letisztították, a pályalemez átázását 

megszüntették szigeteléssel. Az asz-
faltburkolatot kicserélték, a korlátot 
újrafestették. Megoldották a hídvégek 
vízelvezetését is. 

Meg kell jegyeznem, hogy a kitáblá-
zás és a hirdetményen való közlés el-
lenére többeknek sikerült a Naphegy 
utca felől behajtaniuk a Jókai utcába, 
ahonnan csak nagy nehézségek árán 
tudtak tolatva visszamanőverezni. Saj-
nálom, hogy kellemetlenséget okoz-
tunk számukra. 

Fahíd tervezett felújítása

Szintén megnyertük a Kossuth Lajos 
utcai fahíd teljes újjáépítésének költ-
ségét a benyújtott pályázatunkkal. 
Terveink szerint még idén megvesz-
szük és betároljuk a faanyagot annak 
érdekében, hogy a tél folyamán a 
szükséges konzerválási munkálato-
kat el tudják végezni a mesterek. Ta-
vasszal elbontjuk a szerkezetet és a 
jelenleginél időállóbb anyagból épít-
jük újjá a gyalogos hidat. A munkák 
folyamán a közúti forgalmat biztosító 
hídon fogjuk lebonyolítani a gyalogos 
forgalmat.

Szőlőhegyi út

A Szőlőhegyi út egy szakaszán, a 
Móricz Zsigmond utcáról felvezető 
részen aszfaltburkolat és csapadék-

víz-elvezető árok építésébe fogtunk. 
Az Útéppark Útépítő és Mélyépítő 
Kft. nettó 16 865 378 forintos áron 
végzi a kivitelezést. Az augusztus 
végi munkakezdés óta teljes útlezárás 
van érvényben. A kerülő úton, a Re-
meteség felől lehet megközelíteni az 
Öreghegyet. Már, ha az időjárás en-
gedi. Ugyanis olyan csapadékos volt 
az idő, hogy szeptember 18-ától két 
hétig nem tudtak dolgozni a területen, 
mert annyira eláztatta az eső a frissen 
előkészített szakaszt. Úgy terveztük, 
hogy szeptember végén átadhatjuk az 
utat, de most úgy látom, hogy október 
közepe lesz belőle. 

Erkel utca felújítása

Az Erkel utca Rákóczi utca kereszte-
ződése utáni részének a felújításáról 
van szó: az útszegélyeket, a padkát, a 
kapubejárókat megújítottuk, és mint-
egy 200 négyzetméternyi területen új 
burkolatot kap az úttest. A beruházás 
összköltsége bruttó 4 525 785 Ft, me-

Közös ügyeink – dolgozik a testület

BEFEJEZŐDÖTT A JÓKAI UTCAI 
VASBETON KÖZÚTI HÍD FELÚJÍTÁSA

AZ ERKEL UTCAI MUNKÁLATOK 
OKTÓBER ELEJÉN FEJEZŐDTEK BE

A SZŐLŐHEGYI ÚT SZEPTEMBER ELEJÉN
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lyet teljes egészében pályázati pénz-
ből finanszíroztuk. A munkálatokat 
október elején fejezzük be. Addig is 
köszönjük a türelmüket! 

Kóbor ebek

Zámoron az utóbbi időben igen kevés 
gondot okoznak a közterületen gaz-
dátlanul kóborló ebek. Csupán egy-
két havonta kapunk jelzést. Ezek a 
telefonok sem minden esetben kóbor 
kutyát-macskát jelentenek, hanem 
legtöbbször felelőtlen emberi maga-
tartást: a gazdák nem gondoskodnak 
arról, hogy a saját elkerített ingatlanju-
kon maradjon az állat. Továbbra is él 
az a szabály, hogy amennyiben gaz-
dátlan, kóbor ebet találunk a közterü-
leten, akkor a Zöld Sziget Állatmen-
hely illetékes szakembere összegyűjti 
és elszállítja, és az előírt karantén ide-
jére elhelyezi, ellátja a kutyát. Kérem, 
ha kóbor állatot látnak, keressék Kin-
cses Imrét a 06-70/626-7378-as tele-
fonszámon!

Temetőkert

Folyamatban van a temetőkert felújí-
tása. A kerítést nagyon szép kivitelben 
tervezte meg Pekár Gábor építész 
úr. Hogy a tervekből valóság legyen 
a jövő tavasszal, folyamatban van az 
árajánlatok bekérése a kivitelezésre. 
Terveink szerint a külső parkolót, a re-
meteség és a ravatalozó felőli kapukat, 
a remeteségtől a ravatalozóig vezető 
belső utat és a ravatalozó körüli tér-
burkolatot, valamit a tereprendezést 
csináltatjuk meg jövőre. A későbbi-
ekben a remeteség körüli burkolatok 
és a kertészeti munkák jönnek sorra. 
Bízom benne, hogy szemet gyönyör-
ködtető temetőkertet hozunk létre 
egypár év leforgása alatt.

Iskolakert

Jövőre kezdjük az iskola sportudvará-
nak megépítését. Van ugyan udvara az 
iskolának, de nemigen alkalmas arra, 
hogy jó idő esetén a gyerekek labdáz-
zanak, játszanak ott. Itt is két nagyobb 
részre lehet bontani a munkákat. Az 
egyik a tereprendezés, a sportpálya és 
a kiegészítő létesítményei, mint példá-

ul a lelátó, a labdatölcsér, a lépcsősor 
környezetének kialakítása. A másik a 
játszóeszközök, padok elhelyezése és 
a növények elültetése. Elsősorban arra 
törekszünk, hogy biztonságos legyen 
az udvar. Alapvető hiányosságunk, 
hogy az iskolaudvart nem fogja körül 
kerítés a temető felől. El kellene gon-
dolkodnunk azon, hogy körbekerítsük 
az iskolakertet.

Patakmeder-takarítás

A patakmeder átfogó rendezése óta 
a vízfolyás útjában álló növényzet 
nagyon elburjánzott. Sokkal több nö-
vény hajt ki évről évre ezen a szaka-
szon, mint ott, ahol nem történt be-
avatkozás. Ezeket a sás- és nádféléket 
csak kézi erővel és a patakban gázol-
va lehet eltávolítani. Idén augusztus-

ban a Kossuth Lajos utcai közúti híd-
tól számítva mindkét oldalon 150-150 
méter hosszúságban kellett elvégezni 
ezt az iszonyatosan nagy munkát. Jö-
vőre már a tavaszi hónapokban meg-
kezdjük a kaszálást, annak érdekében, 
hogy kevesebb erőfeszítéssel tudjuk 
kordában tartani a növényzetet. Kö-
szönöm a munka elvégzését a sóskúti 
Keztyűs Zsoltnak és a zámori Csóli 
Tibornak.

Közvilágítás-bővítés

Áprilisban döntött az önkormányzat 
a közvilágítás bővítéséről. A mintegy 
7,5 millió forintos beruházás június 
végére el is készült. 80 darab LED 
fényforrással szerelt lámpatestet he-
lyeztek el a szakemberek a korábban 
kivilágítatlan szakaszokra, a legtöb-
bet a Bartók, Móricz, Erkel, Petőfi 
utcákban. A Corvin Ottó utca Szőlő-
hegyi út felőli szakasza sajnos kima-
radt a bővítésből, pedig az Öreghegy 
felé tartó gyalogosok, autósok köz-
lekedését nagyban segítené a jobb 
megvilágítás. A további lámpatestek 
felszereléséről a testület mihamarabb 
dönteni fog.

Corvin Ottó utcai konténer

A közvilágítás-bővítés kapcsán kell 
megemlítenem, hogy itt, a Corvin 
Ottó utcában található az az önkor-
mányzati konténer, melyet mindig 
megpakolnak az építési vállalkozók a 
munkájukból hazahozott hulladékkal. 
Most éppen ajtókkal, ablakokkal. Eze-

A PATAKMEDER KÖZELRŐL…

…ÉS  LÉGI FELVÉTELRŐL
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ket szépen nekitámasztották a konté-
nereknek. A konténert el is vitték kiürí-
teni, a nyílászárók pedig itt maradtak. 
Mint már korábban leírtam: az itt 
összegyűjtött hulladék elszállításáról 
mi gondoskodunk az önkormányzati 
büdzséből, így az Önök által befize-
tett adóból településfejlesztés helyett 
a szemétszállításra költjük a pénzt.

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Az energiahatékonyságról szóló tör-
vény új kötelezettségként írja elő az 
önkormányzat számára, hogy ötévente 
energiamegtakarítási intézkedési tervet 
készítsen a tulajdonában és használa-
tában levő épületekkel kapcsolatban. 
Ezért fel kellett méretnünk az épülete-
ink jelenlegi energetikai állapotát, így 
a fogyasztási adatok, a korábbi évek 
beruházásai, valamint a helyszíni be-
járások során összegyűjtött adatok 
kerültek feldolgozásra. A Hunyadi Kft. 
által elkészített terv részletesen taglalja 
a tervezett energiahatékonysági intéz-

kedéseket, azok ütemezését, illetve az 
egyes intézkedések által elérhető ener-
giamegtakarítást. Érthető, hogy első-
sorban a pénzbe nem kerülő, illetve a 
kevés költséget igénylő, megtakarítást 
hozó lehetőségeket szerettük volna fel-
tárni. Az ajánlások mentén megtesszük 
a szükséges intézkedéseket. Például 
szabályozni szeretnénk az egészség-
házban azt, hogy milyen hőfokra és 
milyen időszakokban legyen felfűtve 
az épület. A községházán szintén a 
fűtés hatékonyságát szeretnénk javítani 
a nyílászárók korszerűsítésével együtt, 
valamint energiatakarékos fényforráso-
kat szeretnénk beszerezni.

Az óvodát, a konyhát és az iskola 
tornatermi szárnyát érintő felújítások

Közel 20 éve épült az oktatási épü-
letegyüttesünk. Az apró gyereklábak 
bizony néhány helyen meggyötörték 
a padlóburkolatot, ezért mindkét fog-
lalkoztatójában felszedettük a PVC- 
borítást. Az aljzatkiegyenlítés után 
új, parkettamintás burkolat és szegély 
került elhelyezésre. A nyári szünet 
ideje alatt hamar készen lett a munka, 
melynek költsége anyaggal együtt 858 
647 Ft volt. Szintén a nyári szünetben 
lett lefestve a csoportszobák lábazata, 
illetve az iskola tornatermi részének 
folyosója. A konyha kiszolgáló he-
lyiségeiben a szükséges felújításokat 
elvégeztettük, most például a burgo-
nyakoptató gép körüli falszakaszt kel-
lett felcsempéztetnünk. 

Az iskola állami fenntartásba 
vételének tapasztalatai

Már az év elején megjelent lapszám-
ban is leírtam: nagyon sajnálom, hogy 
a törvényi előírás értelmében a pusz-
tazámori tagiskola működtetését 2017. 
január 1-jétől a Tankerületi Központ 
végzi. Az oktatáshoz tartozó minden 
ingó és ingatlan vagyontárgy átkerült 
vagyonkezelésbe a központhoz. Végre 
kellett hajtanunk ezt a központi dön-
tést. Iskolánk állapota, felszereltsége 
országos viszonylatban is kiemelkedő 
volt. A zámori önkormányzat gondos 
gazdaként minden esetben haladék-
talanul elvégeztette a szükséges kar-
bantartási, felújítási munkálatokat, a 
szükséges taneszközök beszerzését. 
„Gyermekeinkben a jövőnk!” szlo-
genünket szem előtt tartva folyamato-
san törekedtünk arra, hogy az épület 
minőségét folyamatosan fenntartsuk, 
óvjuk értékeinket. Sajnos az átvétel 
óta a tagintézmény karbantartási fel-
adatainak elvégzését nem biztosítja a 
központ. Folyamatosan feljegyzésre 
kerülnek a hiányosságok, a javítan-
dó dolgok, de nem történik semmi. 
Ez engem mélyen gondolkodóba ejt. 
A képviselő-testület célja az, hogy a 
zámori gyerekek képzése továbbra is 
megfelelő színvonalú intézményben 
történjen, de nem vagyunk hajlandó-
ak az állam feladatát magunkra húzni, 
az állam helyett kifizetni a számlát. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

CORVIN UTCAI CSENDÉLET 
KONTÉNERREL ÉS NYÍLÁSZÁRÓKKAL…

ÚJ PADLÓBURKOLATOT KAPTAK A FOGLALKOZTATÓK
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Az időseket ünnepeltük

Október az idősek iránti tisztelet hó-
napja. Ebből az alkalomból köszön-
tötte október 7-én, szombaton az ön-
kormányzat a zámori szépkorúakat. 

Az ünnepséget polgármester úr 
nyitotta meg a következő szavakkal: 
„Nagyon szép és kedves alkalom ez 
a nap, amikor szeretettel gondolunk 
mindazokra, akik egy hosszú élet 
munkáját és rengeteg tapasztalatát 
tudhatják maguk mögött. Minden év-
ben köszöntjük őket, de szeretetüket, 
bölcsességüket, segíteni akarásukat az 
év minden napján érezzük.”

Ezután Csibrikné Pátrovics Krisztina 
képviselő asszony megható beszé-
de következett. A köszöntők után R. 
Kárpáti Péter és művésztársai, Lakatos 
Dóra és Kautek Csaba zenés műsorral 
szórakoztatták a közönséget. 

A vacsora után Pátrovics Benedek 
polgármester úr a legidősebb résztve-
vőt, a 98 éves Csóli Tera nénit köszön-
tötte, és egy csodálatos virágkosárral 
ajándékozta meg. Egymással beszél-
getve, késő estig mulattak a vendégek.

Cs. K. 
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Zámori piknik 2017

Október 1-jén, vasárnap a Koro-
da-kertben tartottuk az idei Szent 
Mihály-napi pikniket. Néhány évvel 
ezelőtt országos pályázat keretén 
belül indult ez a rendezvény. Azóta 
már rég feledésbe merült országosan, 
de mi, pusztazámoriak ragaszkodunk 
hozzá, mivel úgy érzékeltük, hogy 
ez egy nagyon jó közösségi prog-
ram.  A szalonnasütés közben, forralt 
bort kortyolgatva nagyon jókat be-
szélgetnek a résztvevők. A gyerekek 
imádják, hogy együtt lehetnek szüle-
ikkel, barátaikkal, együtt játszhatnak, 
együtt szórakozhatnak. A mostani 
rendezvényre is sokan kilátogattak 

a hűvös este ellenére. Családok, fi-
atalok, barátok jöttek egy kicsit ki-
kapcsolódni. Sőt baráti társaság 40. 
születésnapot ünnepelt itt. Ahogy 

besötétedett, meggyújtottuk a Szent 
Mihály-napi máglyát.  

Kiss Ágnes 
szervező

A Naplemente Nyugdíjasklub tagjai közül hárman nem-
rég ünnepelték 80., 75., 65. szülinapjukat. Ebből az al-
kalomból köszöntjük őket. Nagyon jó egészséget, békés, 
nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk nekik! 

A Naplemente Nyugdíjasklub tagsága

Születésnaposok köszöntése
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Képviselő-testületi határozatok

46/2017. (V. 30.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló a 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet 1–5. §-ai alapján Kiss Ágnes részére a 
község lakossága körében végzett széles körű 
közösségépítő tevékenysége és Pusztazámor 
színvonalas kulturális élete érdekében végzett 
kiemelkedően eredményes munkájának elis-
meréseként „Pusztazámorért emlékérem” ki-
tüntető címet adományoz. 

Határidő:  szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

47/2017. (VI. 21.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a pusztazámori 051 hrsz. alat-
ti út 049 hrsz. alatti és a 053 hrsz. alatti utak 
közötti szakasza szilárd burkolatának és csa-
padékvíz-elvezetésének kiépítését végző vál-
lalkozás kiválasztását célzó ajánlatkérés lebo-
nyolítására.

Az ajánlatkérést a közlekedési hatóság enge-
délyének kézhezvételétől számított 30 napon 
belül le kell bonyolítani. Bírálati szempontként 
a legalacsonyabb vállalási árat kell meghatá-
rozni, alternatív ajánlat nem tehető. A pályázó-
nak igazolnia kell, hogy az előző három üzleti 
év során az ajánlattevő cég legalább két évben 
nem volt veszteséges. A pályázónak rendel-
keznie kell az utolsó három évben legalább 
kettő, útépítésre és/vagy útburkolat felújítására 
vonatkozó referenciával. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az ajánlatkérés eredményének megál-
lapítására és a kivitelezéshez szükséges szer-
ződés megkötésére.

A képviselő-testület a beruházás fedezetét 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendele-
tében biztosította. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

48/2017. (VI. 21.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megvásárolja a pusztazámori 331/3 
hrsz. alatti 375 m2 nagyságú, lakóház, udvar 
minősítésű ingatlant, az ingatlanról készült 
értékbecslés alapján a tulajdonosokkal történt 
megegyezés szerinti, összesen 4.300.000 Ft 
vételáron.  

1. Ennek megfelelően jóváhagyja az ingatlan 
½ tulajdoni illetőségének megvásárlására 2017. 
június 1-jén Bíró Ildikó Rozáliával kötött adás-
vételi szerződést.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kösse meg az adásvételi szerződést Makai Jó-
zseffel oly módon, hogy a szerződés szerinti 
vételár ügyvédi letétbe kerüljön az ingatlan 
birtokbavételének napjáig, előreláthatóan leg-

később 2017. november 30.-ig. A vételár ügy-
védi letétbe helyezése után az ingatlan-nyil-
vántartásban az ingatlan tulajdoni lapjára, az 
önkormányzat javára, be kell jegyeztetni a 
tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét. 

3. Az adásvételi szerződéssel és a földhiva-
tali eljárással kapcsolatban felmerülő költsége-
ket az önkormányzat viseli. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megtéte-
lére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

49/2017. (VI. 21.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy 2017. június 22-i 
kezdettel meghirdeti a településképi arculati ké-
zikönyv és településképi rendelet kidolgozását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az erről szóló hirdetmény és a lakos-
sági fórumra vonatkozó meghívó tartalmának 
meghatározására és közzétételére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről a Partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően értesítse a partnereket.

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

50/2017. (VI. 21.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Konstruma Mérnöki Iroda Kft.-t 
bízza meg a településfejlesztési koncepció fe-
lülvizsgálatához szükséges mérnöki feladatok 
elvégzésével nettó 1.800.000 Ft, valamint a 
2017. október 1-ig törvényben meghatározott 
kötelezettség teljesítése érdekében a Puszta-
zámorra érvényes arculati kézikönyv elkészíté-
sével nettó 2.200.000 Ft díjért. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és kösse meg a szükséges meg-
állapodásokat.   

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

51/2017. (VI. 21.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pusztazámori Szennyvíztisztító 
Telep felújítására és kapacitásbővítésére irá-
nyuló eljárás keretében felhatalmazza az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft.-t a tervezési feladatok 
elvégzését végző vállalkozó kiválasztására irá-
nyuló eljárás lebonyolítására. A képviselő-tes-
tület állapítja meg az ajánlatkérés eredményét 
és rendeli meg a tervezési munkálatokat. A kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és 
kösse meg a szükséges megállapodásokat az 
Érd és Térsége Víziközmű Kft.-vel. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

52/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy „A Pusztazámor, 
Szőlőhegyi utcának (051 hrsz.) a 049 és a 053 
hrsz. alatti utak közötti szakaszán burkolat és 
csapadékvíz-elvezető árok építése” ajánlat-
tételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírá-
lati szempontja alapján az Útéppark Útépítő és 
Mélyépítő Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói 
u. 7. képviseli: Nemes Károly ügyvezető) hir-
deti ki győztesnek. Így a Pusztazámor, Szőlő-
hegyi utcának (051 hrsz.) a 049 és a 053 hrsz. 
alatti utak közötti szakaszán burkolat és csa-
padékvíz-elvezető árok építése munkálatokra a 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Útéppark Útépítő és Mélyépítő 
Kft.-vel köt szerződést. 

Az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. aján-
lati ára: nettó 16.865.378 Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására és a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

53/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy „A pusztazámori 
Jókai Mór utcában (99 hrsz.) a Zámor-patakon 
átvezető közúti híd felújítása”  ajánlattételi fel-
hívásra beérkezett ajánlatok közül a legalacso-
nyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szem-
pontja alapján Lázár József egyéni vállalkozót 
(1221 Budapest, Péter-Pál u. 116/b., adószám: 
70175882-1-43) hirdeti ki győztesnek. Így a 
pusztazámori Jókai Mór utcában (99 hrsz.) a 
Zámor-patakon átvezető közúti híd felújítása 
munkálatokra a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Lázár József egyé-
ni vállalkozóval köt szerződést. 

Lázár József egyéni vállalkozó ajánlati ára: 
2.880.658 Ft (egyéni ÁFA mentes).

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására és a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

54/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy „A puszta-
zámori Kossuth Lajos utcában (110/2 hrsz.) a 
Zámor-patakon átvezető gyalogoshíd teljes fel-
újítása új keményfa elemek felhasználásával”  
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tás bírálati szempontja alapján Benedek Jenő 
egyéni vállalkozót (2030 Érd, Szegfű u. 13/A, 
adószám: 67826533-1-33) hirdeti ki győztes-
nek. Így a Kossuth Lajos utcában (110/2 hrsz.) 
a Zámor-patakon átvezető gyalogoshíd teljes 
felújítása új keményfa elemek felhasználásával 
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munkálatokra a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Benedek Jenő 
egyéni vállalkozóval köt szerződést. 

Benedek Jenő egyéni vállalkozó ajánlati 
ára: 

a) Anyagköltség: 1.146.960 Ft + 309.679 Ft 
ÁFA = 1.456.639 Ft bruttó

b) Munkadíj: 1.300.000 Ft (alanyi adómen-
tes)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására és a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

55/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet alapján pályázatot hir-
det a 2017/2018 tanévre az általános iskolai 
tanulók tankönyveinek megvásárlásához az 
Andreetti Károly Általános Iskola és Művé-
szeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének 
valamennyi tanulója részére, az Andreetti 
Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti 
épületében tanuló valamennyi pusztazámori 
lakos gyermek részére, valamint mindazok-
nak a pusztazámori lakos gyermekeknek, 
akik orvosi vagy szakértői javaslatra általános 
iskolai tanulmányaikat más település speciális 
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

56/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet 
a következők szerint hagyja jóvá:

Ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat és in-
tézménye fejlesztési és felújítási feladatai telje-
sítésének ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2016. 01. 01.–2016. 
12. 31. Az ellenőrzés kiterjed a 2015-ben 
megkezdett, de 2016-ban befejeződött beru-
házásokra is.

Az ellenőrzés ideje 2017. 09. 01.– 2017. 11. 
30 között.

Az ellenőrzést végzi: külső megbízott.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges in-
tézkedéseket.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

57/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

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. §-a alapján úgy dönt, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2015/2016-os 
eredményeire tekintettel

Klucsik Bence pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Takács Márió Zoltán pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Kovács Dominik Máté pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

58/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásában a Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat esetében a mellékletben megadott 
alaptevékenységi kormányzati funkciók felvé-
telét kezdeményezze.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Magyar Államkincstár, vagy 
más központi szerv kezdeményezésére az 
Önkormányzat okiratain minden olyan válto-
zást átvezessen, amely törvényi változásokból, 
vagy a törzskönyvi nyilvántartások változásá-
ból következően szükséges lehet.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

59/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvoda 2 db foglalkoztatója PVC-burkolatának 
felszedése, aljzatkiegyenlítés, az új padlóbur-
kolat felragasztása szegéllyel munkák elvégzé-
sére vonatkozó 2017. július 9. napján kelt aján-
lat alapján a kivitelezési munkákra megbízza 
az SP Intarzia Kft.-t (1025 Budapest, Zöldkert 
u. 16., képviseli: Sári Péter ügyvezető). A 
képviselő-testület elfogadja az ajánlat szerin-
ti bruttó 858.647 Ft díjat, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására, illetve a 
szükséges intézkedések megtételére, továbbá 
utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a kifizetésről a 2017. évi költségve-
tés terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

60/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatá-
ra Pátrovics Benedek polgármester részére a 
2017. évben eddig végzett munkájának egészét 
elismerve és jónak értékelve 2 havi illetményé-
nek megfelelő jutalmat állapítson meg. Utasít-
sa a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről 
a 2017. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

61/2017. (VII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elvi hozzájárulását adja Fekete 
Kornélia tulajdonos kérelmére a pusztazámori 
521/1 és 521/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonásához az alábbi feltételekkel:

1. A belterületbe vonást a Pusztazámor 520, 
524, 525, 526 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai is 
kezdeményezik. 

2. A belterületbe vonással kapcsolatosan 
felmerülő összes költség, illetve az építési te-
lek kialakítása (telekalakítások – benne a ren-
dezési terv szerinti közterület biztosítása is –, 
esetleges közművesítések, közműáthelyezések 
stb.) és az ezekhez kapcsolódó költségek vi-
selése az ingatlan tulajdonosának kötelezett-
sége. Az ingatlantulajdonosnak nyilatkoznia 
kell arról, hogy az építési telek kialakításával a 
későbbiekben elvégzendő feladatok és terhek 
tekintetében az Önkormányzat felé semmine-
mű igényt nem támaszt.

3. Pusztazámor Községi Önkormányzat ha-
ladéktalanul megrendeli a szükséges tervek 
elkészítését, illetve lefolytatja a belterületbe 
csatolásra irányuló eljárásokat, amennyiben az 
érintett ingatlantulajdonosokkal a költségválla-
lásról szóló szerződések megkötésre kerülnek 
és a belterületbe csatoláshoz kapcsolódó ter-
vezési tevékenységek költségeit az érintett in-
gatlantulajdonosok az Önkormányzat számára 
megfizetik.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

62/2017. (VII. 24.) számú képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az 5/2016. (X. 26.) önkormányzati 
rendelet alapján a következők szerint támoga-
tást nyújt Fehér Veronika Pusztazámor, Petőfi 
Sándor u 30. szám alatti lakos részére a községi 
ivóvízhálózatra történő csatlakoztatáshoz:

A támogatás összege 216.547 Ft. Ebből 
a vissza nem térítendő támogatás össze-
ge 108.274 Ft. A visszatérítendő támogatás 
108.273 Ft, melyet egy év alatt kell visszafizet-
ni kamatmentes részletekben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mester, hogy tegye meg a szükséges intézke-
déseket és kösse meg a szükséges megállapo-
dásokat. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

63/2017. (VII. 24.) számú képviselő-
testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az 5/2016. (X. 26.) önkormány-
zati rendelet alapján a következők szerint tá-
mogatást nyújt Bánszki András Pusztazámor, 
Petőfi Sándor u. 32. szám alatti lakos részére 
a községi ivóvízhálózatra történő csatlakozta-
táshoz:

A támogatás összege 216.548 Ft. Ebből 
a vissza nem térítendő támogatás össze-
ge 108.274 Ft. A visszatérítendő támogatás 
108.274 Ft, melyet egy év alatt kell visszafizet-
ni kamatmentes részletekben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mester, hogy tegye meg a szükséges intézke-
déseket és kösse meg a szükséges megállapo-
dásokat. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
 jegyző  polgármester
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De szép is a szüreti mulatság... 

A hagyományokhoz híven az idén is 
megrendeztük a pusztazámori szüreti 
mulatságot, immár 19. alkalommal. A 
lakosság által igen kedvelt eseményre 
idén is sokan kilátogattak. A rendez-
vény szép hagyományokkal rendelke-
zik, hiszen amellett, hogy évről évre 
összehozza a zámoriakat, feleleve-
nednek a régi szokások is. Valójában 
az a nagy érték, hogy minden évben 
össze tudnak gyűlni a község lakói, és 
látni lehet azt, hogy van igény a közös 
ünneplésre, a közösségi összejövete-
lekre. 

A Koroda-kerti gyülekező után fő-
próbát tartottunk a fellépőkkel – és 
indulhatott a menet a község utcá-
in. Már hagyomány az is, hogy hol 
várják a felvonulókat. Kialakult négy 
megálló, ahol is finom sütemények-
kel, pogácsával, finomabbnál fino-
mabb étkekkel kínálják a vendégvá-
rók a fellépőket és az őket kísérőket. 
A megállókhoz érve nagy tömeg vá-
rakozott. A műsort iskolánk harmadi-
kosai kezdték. A Kisbíró kihirdette a 
délutáni programot, majd szüreti rig-
musok, versek, dalok hangzottak el a 

kis színészek előadásában. A próbák 
során a gyerekek lázasan készülőd-
tek és izgatottan várták az előadás 
napját. A szüreti műsort Garainé Kiss 
Gabriella állította össze és tanította 
be. Őket az erre az eseményre ver-
buválódott táncosok – csőszlányok – 
tánca követte. Az esemény előtt egy 

hónappal kezdték meg a felkészü-
lést, hetente kétszer tartottak próbát 
Csuziné Tóth Tünde tánctanárnő irá-
nyítása mellett. A komolyan vett fel-
adat eredménye a táncukon mérhető 
le leginkább, amit nagyon szépen 
adtak elő, a nap során több alkalom-
mal is. A felvonulás résztvevőjeként 
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üdvözölhettük a Sóskúti Ifjúsági Fú-
vószenekart Kaszás Sándor karnagy 
vezetésével. Fergeteges magyar- és 
szüreti nótákkal szórakoztatták a 
nagyérdemű közönséget. A szüret 
Bírója és Bírónéja Furi János és neje, 
Lenke friss pogácsát és bort kínált a 
vendégeknek. Sőt a megállókban 
táncukkal tették színvonalasabbá a 
műsort. Az este nyolc órakor kezdő-
dő bált is az ő táncuk nyitotta meg. 
A felvonulás résztvevőjeként üdvö-
zölhettük a lovasokat, lovas kocsikat, 
Hernádi Lászlót veterán traktorával 
és a nagy sikert arató kisvonatot is. 

Végezetül, de nem utolsósorban a 
Naplemente Nyugdíjasklub asszonya-
inak egy csoportjáról szeretnék szólni. 
Ők azok, akik legrégebbi résztvevői a 
szüreti mulatságnak. Évek óta mas-
karába öltözve bolondoznak a nép-
hagyomány szerint a szüreti felvonu-
láson. Jó kedvükkel, hozzáállásukkal 
emelik a felvonulás hangulatát. Elfo-
gultság nélkül mondhatom: egy sike-
res, nagyon jó hangulatú programon 
vagyunk túl. Köszönet ezért minden 
kedves résztvevőnek, aki közvetlenül 
vagy akár közvetve részt vállalt, hogy 
ez a rendezvény a legjobban sikerül-
jön.

Kiss Ágnes szervező
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Elment a Zámori Kör alapítója

Halmainé Meszleny Katalin 1946. ja-
nuár 9-én született Budapesten. Az 
általános iskola és gimnázium végez-
tével a Műszaki Egyetemen folytatta 
tanulmányait, de sajnos szívbetegsége 
miatt abba kellett hagynia. Így aztán 
műszaki szerkesztőként dolgozott 
évekig a MÁV Tervező Intézetben.

Később önálló lett. 1993–1994-ben, 
amikor a földárverések kezdődtek és a 
családja jogosult volt kárpótlási jegyre, 
ekkor adódott a lehetőség, hogy lici-
tálhat zámori földre. A földárverésen 
szeretett bele a faluba. Elhatározták, 
hogy változtatnak addigi életvitelükön 
és belevágnak egy panzió építésébe. 
1995-ben kezdték el az önerős építke-
zést és 1998-ban készült el saját kivite-
lezésben a Halmai vendégház.

1999. február 14-én 16 fő részvéte-
lével megtartotta alakuló közgyűlését 
a Zámori Kör, melynek ötletgazdája 
és vezetője Halmai Katalin volt. A ké-
sőbbiekben a község őslakosaiból és 
az új lakosokból 36 tagra bővült civil 
szervezet legfőbb célja a falu közös-
ségének erősítése szociális, kulturális 
és sportrendezvények megszervezése 
által. A természet-, állat- és környezet-
védelem, valamint a Virágos Puszta-
zámorért mozgalom is fontos szerepet 
töltött be az egyesület munkájában, 
mely elsőként szemétszedési akcióval 
indult. A példamutatás hasznosnak 
bizonyult, a falu portái egyre tisztáb-
bak, szebbek lettek.

A Halmai vendégház kertjében 
megható anyák napi ünnepséget ren-
deztünk, a háztartásokban felesleges-
sé vált műanyag flakonok gyűjtésével 
a hőre lágyuló műanyagok újrahasz-
nosításából közterületi virágládákat 
helyezhettünk el. A gyűjtésben részt 
vevő gyerekeknek környezetvédelmi 
verseny keretében különféle sportesz-
közöket (bicikliket, rollereket, labdá-
kat) ajándékozott a Kör. 

Halmai Kati vállalkozott egy, a kör-
nyezettudatos nevelést elősegítő kifestő 
füzet megírására, melyet a pszichológus 
szakvéleménye hatékony, játszva tanító 
pedagógiai eszköznek minősített.

A sóskúti civil szervezet ötletét azon-
nal felkarolta, és elindult az azóta már 
hagyományosnak tekinthető és nagyon 

népszerű „Három falu két keréken” 
sportesemény évenkénti megszervezé-
se. A Zámori Kör életét fájó kudarc is 
keserítette. Az egyesület szívügye és 
legfontosabb célja volt a falu közösségi 
házának létrehozása a régi kocsmaépü-
let helyén. 2002-ben érvényes építési 
engedéllyel rendelkeztünk, de sajnos 
támogatást nem kapott az egyesület.

A kudarc ellenére a Zámori Kör to-
vábbra is szervesen beilleszkedett a falu 
életébe; változatlan lelkesedéssel vett 
részt az évenként megrendezett falu-
napi ünnepségeken. Elsőként Halmai 
Kati hívta meg Tuba Sándor kosárfo-
nó mestert, Bányai Gábor iparművész 
grafikus-keramikust, és kézműves be-
mutatókkal színesítette a falunapi prog-
ramokat. Minden évben újdonságot ho-
zott a Zámori Kör sátra: helytörténeti és 
fotókiállítás, falunk ifjú művészeinek be-
mutatása, a Pusztazámort szerető gyer-
mekek alkotásaiból készített tablók, a 
falu élete régen és most, az egészséges 
életmód népszerűsítése, a Rubik-kocka 
40 éves címmel logikai játszóház stb.

Halmai Kati elgondolása volt az isko-
la tornatermében asztalitenisz-oktatás 
beindítása,  Tarján Barna meghívása  
madarász ovi és madarász suli foglal-
kozásokra, madárodú és madárfészek 
elhelyezése, a szelektív hulladékgyűj-
tés elkezdése,  környezetvédelmi isme-
retterjesztő fórum megtartása a Puszta-
zámori Hulladékkezelő Központban, a 
parlagfű-mentesítés megszervezése és 
a legtöbbet gyűjtő gyerekek megjutal-
mazása (fűnyíró gép, kerti szerszámok), 
részvétel az országosan meghirdetett 
Kulturális Örökség Napjai rendez-

vénysorozatban. Nem kis mértékben 
Halmai Kati biztatására született meg a 
falu első átfogó idegenforgalmi és hely-
történeti kiadványa, a Pusztazámor 
bemutatkozik című füzet 2000-ben, a 
millennium évében. Tíz év elteltével, a 
Zámori Kör gondozásában jelenhetett 
meg Pusztazámor krónikája.

Halmai Katalin egy évig tartó súlyos 
betegsége miatt nem tudta már össze-
fogni a közösséget, a tagság kiörege-
dett, a fiatalok nem csatlakoztak. Az 
elvégzendő munka erőn felüli volt. 
Ezért az egyesület elhatározta a meg-
szűnését.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
azok támogatását, akik szívvel-lélek-
kel részt vettek civil szervezetünk te-
vékenységében, vagy alkalomszerű-
en segítséget nyújtottak a programok 
szervezésében. Különösen sok segít-
séget kaptunk a kerékpártúrák lebo-
nyolításában. Az évek során a község 
önkormányzatának képviselő-testülete 
rendszeres támogatást nyújtott és elis-
merte közhasznú egyesületünk mun-
káját, melyet mindig a falu közösségé-
nek érdekében, önzetlenül végeztünk. 

A Zámori Kör alapítója 2017. július 
27-én örökre eltávozott.

Halmai Katalin Pusztazámor irán-
ti szeretetét őrizzük meg az általa 
megálmodott események, kiállítások, 
rendezvények felidézésével, az általa 
készített és az iskolában elhelyezett 
tablók megtekintésével. Önként vál-
lalt közösségépítő munkája legyen 
példakép minden zámori számára! 

F. Zs.
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A 2017/2018-as tanév első tanítási napján már rég túl van-
nak a diákjaink, de szerencsére már tudjuk azt is, hogy mi-
kor lesz az utolsó tanítási nap, ez pedig 2018. június 15. 
péntek.

Szünetek

A gyerekek  három tanévközi szünetben is kipihenhetik fá-
radalmaikat.
Őszi szünet:   2017. október 28-ától november 5-éig 
Téli szünet:   2017. december 23-ától 2018. január 2-áig 
Tavaszi szünet:  2018. március 29-étől április 3-áig. 
Figyelem! A szünetek kiosztása egyes iskolákban a fenti-

ektől eltérő lehet.

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok, 
amikor nincs tanítás: 

2017. október 23. (hétfő) 
2017. november 1. (szerda) 
2017. december 24–25–26. (vasárnap–hétfő–kedd) Ka-

rácsony 
2018. január 1. (hétfő) 
2018. március 15. és 16. (csütörtök és péntek) 
2018. március 30. és április 2. (péntek és hétfő) Húsvét 
2018. április 30. és május 1. (hétfő és kedd) 
2018. május 21. (hétfő) Pünkösd

Csernyák Krisztina

A 2017. évben a 10. 
születésnapját ün-
nepelte a Nemzeti 
Vágta. Nagypapám 
azt mondta, hogy 
elég jól lovagolok, 
ezért benevez erre 
a nagy eseményre. 

2017 májusában 
kezdtem a felkészü-
lést a Nemzeti Vág-

ta dögei, zirci, hevesi, kaposvári előfutamaira. Nagyon 
nehéz, megfeszített, kemény edzéssorozat áll mögöttem. 
Naponta reggel és délután 2-2 órát edzettem Ragyogó 
nevű lovammal. A kemény mun-
kának köszönhetően mind a négy 
előfutamon második helyezést ér-
tünk el Ragyogóval. Így jogot kap-
tam arra, hogy 2017. szeptember 
16-án ott lehettem a Nemzeti Vág-
ta elődöntőjében. A harmadik elő-
döntőben futottunk, kemény, be-
csületes küzdelemben a dicsőséges 
ötödik helyet szereztük meg, így a 
döntőbe nem jutottunk be. 

Nagyon büszke vagyok a lovamra és magamra is. 
Nagy álmom vált valóra azzal, hogy egy ilyen esemény 
szereplői voltunk. Ezúton szeretném megköszönni 
azoknak, akik felkészítettek, lelkileg, anyagilag támo-
gattak, és külön köszönöm Ragyogó lovamnak, hogy 
egy álom valóra vált.

Ofra Inez Mirjam

A Szőlőhegyi út aszfaltozását 
nemcsak az időjárás tudja sa-
rokba szorítani, hanem azok 
a tolvajok is, akik az éj leple 
alatt mozgásképtelenné tették 
az útépítéshez használt úthen-
gert. Pofátlanul kilopták az 
üzemanyagot, az így kiürült 
tankot pedig kaviccsal tömték 
tele. Elvitték az akkumulátort 
is. Több százezres kárt okoztak a kivitelezőnek, így 
nekünk, pusztazámoriaknak is. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

A tanév rendje
Mikor is lesz az őszi, a téli és a tavaszi szünet? 

– segítség a programszervezéshez

Egy álom valóra vált Ide jutottunk…



Álláslehetőség!

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Kis-Duna utca 5.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni kívánt munkakör megjelölésével 

az alábbi e-mail címen: iroda@servimat.hu

Svájci piac számára dolgozó 
Servimat International Kft. 

azonnali kezdéssel pályázatot hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

» MECHANIKAI MŰSZERÉSZ 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

» BESZERZŐ, ALKATRÉSZRAKTÁROS 
Elvárások: B kategóriás jogosítvány, megbízhatóság, 
rugalmasság

» BETANÍTOTT ALKATRÉSZ-ÖSSZESZERELŐ
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel. A munka-
végzéshez szükséges elméleti és a gyakorlati képzést cé-
günk biztosítja.

1990-ben  alakult cégünk keres
FIZIKAI DOLGOZÓKAT, KOMPLETT BRIGÁDOKAT

alkalmazotti munkaviszonyba.
A társaság profi lja:

csapadékvíz elleni szigetelés,
talajnedvesség- és talajvíznyomás elleni szigetelések,

üzemi- és használati víz elleni szigetelések
Betöltendő munkakörök:

SZIGETELŐ SZAKMUNKÁS ÉS BETANÍTOTT SZIGETELŐ

Amit nyújtunk:
pénzügyileg stabil, megbízható munkahelyet egy 27 éve működő, 

szakmai körökben ismert és elismert cégben
képzési és tanulási lehetőséget, kiváló csapatszellemet

Várható jövedelem:
havi induló nettó bér 170 ezer Ft-tól (betöltött munkakörtől füg-

gően), hétvégi munkavégzés külön elszámolás szerint,
vidéki munkavégzés esetén különélési pótlék,

kisebb munkáknál eseti célprémiumok, „karácsonyi pénz”
Egyéb juttatások:

biztosítjuk (térítjük) munkaterületre történő jutást,
14 000 Ft/hó cafeteria (próbaidő leteltét követően),

vidéki munkavállalók esetén szállást 
(vagy lakhatási támogatást) biztosítunk

Szerződés ideje: határozatlan (2 hónap próbaidővel)
Munkavégzés helye: elsősorban Budapesten és környékén,

de alkalmanként Magyarország egész területén.
Jelentkezés, felvilágosítás: 

Zrubecz József építésvezető (+36/30-297-6225) 
zrubecz@tectum.hu


