
ZÁMORI
HÍREK

XXIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2018. AUGUSZTUS

PUSZTAZÁMOR 
KÖZÉLETI FÓRUMA

INGYENES

A tartalomból

Szent István ünnepe 
Pusztazámoron  

(2. old.)

Közös ügyeink – 
dolgozik a testület 

(10. old.)

Falunapi futás, 2018 
(17. old.)

Mennyei ízek 
a Koroda-kertben



2018/4 ZÁMORI HÍREK / 2

Szent István ünnepe Pusztazámoron

Az idei esztendőben is ünnepi szentmisével emlékeztünk 
meg augusztus 20-án államalapító királyunkról. 

A kőkereszt mellett megtartott rendezvény Pátrovics Be-
nedek ünnepi beszédével vette kezdetét. Polgármesterünk 
emlékeztetett Szent István államalapító királyunk munkás-
ságára és arra a szellemi erőre, amely a mai napig hatal-
mas erővel bír. Felidézte, hogy Szent István szilárd alapokra 

helyezte Magyarországot, és olyan alkotmányt hívott életre, 
amely megtartotta az országot, valamint olyan közigazgatási 
rendszert hozott létre, amely mind a mai napig működőké-
pes. Utalt arra, hogy István király hosszú, 40 éves uralko-
dását követően 1038-ban, Boldogasszony napján halt meg; 
utolsó óráiban még országát a Szűzanya oltalma alá helyez-
te, amely döntése mind a mai napig nagy hatással van ránk, 
még ha nem is vagyunk mindig ennek tudatában. 

A polgármesteri köszöntő után Bódai József atya ünne-
pi szentmisét celebrált, melynek keretén belül megáldotta 
az új kenyeret. Prédikációjában arról beszélt, hogy a hitét 
mélyen átélő Szent István sziklára építette egyéni életét és 
nemzetünk létét is. Ezt tettekben is kifejezte. Az Atya arról 
is szólt, hogy a mai felfordult világunkban azok a vezetők 
a jók, akik Jézus Krisztus tanításához vezetik nemzetüket. 

Az ünnepi szentmise a pápai, a magyar himnusz és az „Is-
ten, hazánkért térdelünk elődbe” kezdetű énekkel ért véget. 
Ezt követően községünk polgármestere felszegte a megál-
dott kenyeret, amelyet a résztvevők elfogyasztottak.

Kiss Ágnes
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Pályázati felhívás
Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Pusztazámori 

Kirendeltsége 2039 Pusztazámor, Munkácsy u. 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 19. Pénzügyi 
és számviteli feladatkör II. besorolási osztály 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Elsődlegesen könyvelés 
(Pusztazámor Községi Önkormányzat, Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda), 
a kapcsolódó havi, negyedéves, féléves, éves jelentések elkészítése. Költségve-
téssel kapcsolatos feladatok, banki ügyintézés, elsősorban online. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– középfokú pénzügyes végzettség (pl. közgazdasági szakközépiskola), köny-

velői szakon, 
– hasonló területen eltöltött legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, önélet-

rajz 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő végzettség államháztartási 

szakon, államháztartási gyakorlat (önkormányzati hivatalnál vagy más költ-
ségvetési szervnél).

Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret, ASP-rendszer isme-
rete.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálása 
után azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Újházi Miklós 

jegyző nyújt, a 30/381-3644 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a polgarmester@pusztazamor.hu vagy a soskut1@t-online.hu 

címre 
Személyesen: Községháza, 2039 Pusztazámor, Munkácsy u. 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 17. 
A hivatal fenntartja a jogot a pályázati felhívás visszavonására.
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Tiszta és rendezett

Minap egy szállást kínáló portálon 
böngésztem a későnyári kínálatot, és 
mint mindig, a szállóvendégek utóla-
gos értékelései alapján rangsoroltam 
a kínálatot. A megjelölt hét minősítési 
szempont közül az egyik legfontosabb 
a szálláshely tisztasága és a környezet 
rendezettsége volt. Igen, az emberek 
többsége így gondolkodik: ahol eltölti 
az idejét, vagy egyszerűen szeretné 
jól érezni magát, az a hely igenis le-
gyen tiszta és rendezett, máskülön-
ben nem is ajánlja senkinek.

Csak egyet nem értek, ha lakóhelyün-
kön kívül a tisztaságot, rendezettséget 
tartjuk szem előtt, akkor vajon miért 
nem törekszünk erre itt, Zámoron is? 
Esetleg nem is tudják az ingatlantulaj-
donosok, hogy mit kell elvégezniük? 

Nos, a feladatok egy részét jogsza-
bályok – Pusztazámoron a 8/2004. 
(VII. 09.) számú rendelet – határozzák 
meg, másik részét az emberek saját 
igényessége diktálja (diktálhatná).

Nézzük először azt, hogy mit kell 
megcsinálniuk a település lakóinak a 
saját ingatlanukon:

• Egész évben rendben kell tar-
tani az udvart, rendszeresen le 
kell nyírni a füvet tavasztól őszig. 
A beépítetlen ingatlanokat is 
rendszeresen kaszálni kell.

• A szomszéd telkére, házára átlógó 
faágakat mindig meg kell nyesni, 

hogy azok ne okozzak másnak 
bosszúságot vagy kárt.

• Be kell engedni a szomszédot, ha 
az a házán karbantartási munká-
kat akar végezni, például eresz-
csatornát tisztítani, tetőcserepet 
kicserélni. 

• Ha állatot tart, igyekezzen úgy tar-
tani, hogy szomszédjának minél ke-
vesebb kellemetlenséget okozzon.

Melyek azok a feladatok, amelyeket 
az ingatlan körül kell elvégezni: 

• Az ingatlan előtti járdát mindig 
tisztán kell tartani, a járdaközök-
ből a sarjadó gazt ki kell húzni.

• Az ingatlan előtti, az úttestig 
terjedő teljes területet gondozni 
kell: a szemetet össze kell gyűjte-
ni és a gazt ki kell szedni, a füvet 
le kell nyírni. Télen a havat el kell 
takarítani és a járdát csúszásmen-
tesíteni (felszórni) kell. (Sarok-
telek esetén az ingatlan minden 
utcával határos oldalára érvényes 
a szabály.)

• Az ingatlan előtti csapadékvíz-el-
vezető árkokat, a járműbehajtó és 
járda alatti vízáteresztő csöveket 
folyamatosan tisztán kell tartani, 
a zöldhulladékot ki kell söpörni, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagokat el kell tá-
volítani. Hiszen mindenki érdeke, 
hogy egy nagyobb, heves eső ese-

tén ne az udvarát, netán a házát 
öntse el a víz. 

• Az ingatlanról kilógó fák, bokrok 
ágait le kell vágni, hogy azok ne 
akadályozzanak senkit a járdán 
való közlekedésben. 

• A területek tisztítása során kelet-
kező fű, ágnyesedék, szemét ösz-
szegyűjtéséről és elszállításáról 
az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni. Tilos a közterületre 
bármilyen hulladék lerakása.

• Tilos közterületre, csapadékelve-
zető árokba, élővízbe szennyvi-
zet, háztartásban keletkezett vizet 
vezetni.

A félreértések elkerülése végett sze-
retném felhívni a zámoriak figyelmét, 
hogy az önkormányzat a fűnyírást csak 
meghatározott közterületeken végez-
teti el előre ütemezett rendben, ezért 
tisztelettel kérek mindenkit, hogy heti 
rendszerességgel ápolja az ingatlanja 
előtti közterületet, és örüljön, ha az 
önkormányzat is levágatja a füvet egy-
szer-egyszer, de inkább ne várjon erre.

Végezetül nagyon köszönjük azok-
nak a zámoriaknak, akik veszik a fá-
radságot és úgy szépítik a falut, mint 
ahogy már 50-60 évvel ezelőtt is szo-
kás volt. Büszkék vagyunk példamu-
tatásukra.

Pátrovics Benedek 
polgármester

A képviselő-testületi ülésen hangzott el kérés arra 
vonatkozóan, hogy tegyük közzé a rendőrség tele-
fonszámait. Akár a Tárnoki Rendőrőrsöt, akár az Érd 
Rendőrkapitányságot hívhatják, ha bejelentést kíván-
nak tenni.

Tárnoki Rendőrőrs
Cím: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150.
Telefon: 23/387-017

Érd Rendőrkapitányság 
Cím: 2030 Érd, Felső u. 4.
 Postacím: 2031 Érd, Pf. 32
Telefon: 23/427-410, 23/427-510
E-mail: erdrk@pest.police.hu

Pátrovics Benedek

Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét arra, hogy az 2007-
ben és előtte váltott sírhelyek bérleti díja lejárt. Ezeknek a 
sírhelyeknek a megváltása azért jár le, mert megváltásuk 
akkor 10 évre szólt. 

Az új sírhelymegváltás már 25 évre szól. Az egyszemé-
lyes sírhely megváltási díja 25 000 Ft, a kétszemélyesé 50 
000 Ft. Az egyszemélyes sírhely újraváltási díja 18 750 Ft, 
a kétszemélyesé 37 500 Ft.

Kérjük a sírhelytulajdonosokat, hogy a sírhelymegváltás ér-
dekében szíveskedjenek telefonon felhívni vagy személyesen 
felkeresni Szimandlné Szolnoki Gabriellát a Községházán.

Telefonszám és időpont-egyeztetés: 23/347-438
A sírhelymegváltási díj befizetésére minden hétfőn 12–

15 óra között van lehetőség a Községházán.
Intézkedésüket köszönjük.

Tisztelt Lakók! Tisztelt Temetőlátogatók, 
Sírhelytulajdonosok!
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Orvosi rendelés 

2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos u. 1. Pusztazámori Egészségház Telefon: (06-23) 347-171

Dr. Andrásfalvy András Ders háziorvos

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő 8:00–9:00 x 11:30–12:30 12:30–13:30 8:00–9:00

Dr. Bezerédi János háziorvos

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő  15:15–16:15  7:30–8:30  x 7:30–8:30 15:15–16:15

Dr. Zajkás Gábor gyermekorvos

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő 11:00–13:00 x 11:30–12:00 x x

 Csecsemő-tanácsadás x x 12:00–13:00 x x

Demeterné Orosz Judit védőnő, Telefon: 30/682-7173

 Napok  Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek

 Rendelési idő x x 9:30–11:00 x x

 Csecsemő-tanácsadás x x 11:00–13:00 x x

Az első alkalommal érkező kismamák számára telefonos egyeztetés szükséges.

Av ar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor belterületén a következő napokon és időpontokban lehetséges

augusztus TILOS 

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

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

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

december kedd és csütörtök 7.00–18.00 óra között
Avar és a kerti hulladék égetése Pusztazámor külterületén a következő napokon és időpontokban lehetséges

augusztus TILOS 

szeptember – október – november – december kedd, csütörtök, 7.00–18.00 óra között és 
szombat 7.00–14.00 óra között

TILOS az avar és kerti hulladék égetése a település egész területén az ünnepnapokon, illetve tűzgyújtási tilalom idején. 
TILOS égetni az egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális, egyházi intézmények, ilyen rendezvények 50 méteres 

körzetében az intézmények működési ideje, valamint a rendezvények, egyházi szertartások ideje alatt. 
A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot, mint például a 

PVC, veszélyes hulladék, autógumi. A szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen. A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Az égetés helyén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Pusztazámor Községi Önkormányzat

Kerti hulladék égetése
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Pneumococcus elleni vakcina 
a pusztazámori időseknek

Augusztustól ingyenesek a Biatorbágyi Egészségház 
járóbeteg-szakrendelései a zámori lakosok számára!

Örömmel írom le, hogy a képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a puszta-
zámori lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező 65 év feletti lako-
sok részére, háziorvosi javaslat alap-
ján a pneumococcus (ejtsd: pneumo-
kokusz) elleni vakcinát, a Prevenar 13 
oltóanyagot ingyenesen biztosítja. 

Dr. Andrásfalvy András háziorvos 
szorgalmazta azt, hogy az önkor-
mányzat a védőoltás biztosításával 
segítse az idősebb korosztály egész-
ségének fenntartását. Aki szeretne ol-
tóanyagot igényelni, látogassa meg dr. 
Andrásfalvy András vagy dr. Bezerédi 
János háziorvosokat, mert a rendelő-

ben pontos tájékoztatást kaphatnak 
az oltásról.

Megkértem Andrásfalvy doktor 
urat, hogy az újság hasábjain keresz-
tül nyújtson bővebb tájékoztatást a 
kórokozóról és az oltásról. 

Pátrovics Benedek
polgármester

A pusztazámoriak egészsége, kényelme és a várakozási 
idő csökkentése érdekében a képviselő-testület döntése 
alapján 2018. augusztus 1-jétől a pusztazámori állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, tár-
sadalombiztosítással rendelkező lakosok a Biatorbágyi 
Egészségházban ingyenesen vehetik igénybe az alábbi 
rendeléseket. 

Szakrendelések Beutalóköteles rendelések
Reumatológia x
Sebészet
Ortopédia x
Pszichiátria x
Neurológia x
Szemészet
Fül-, orr-, gégegyógyászat
Szülészet-nőgyógyászat
Urológia
Kardiológia x
Ultrahang x

Időpontkérés – két rendelés kivételével – minden 
esetben szükséges a szakrendelések igénybevételéhez.

Időpontkérés NEM szükséges: sebészet, fül-, orr-, 
gégegyógyászat

Időpontkérés a recepción lehetséges a 06 23/534-
560 telefonszámon; hétfő–csütörtök: 6.30–19.00, pén-
tek: 6.30–15.00.

Cím: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
Ha kapott időpontot, de valamely oknál fogva még-

sem tud megjelenni, kérjük, jelezze ezt a recepción, 
hogy a megüresedett helyet pótolhassák.

A szakrendelések igénybe vételéért a lakosoknak 
nem kell fizetniük, mert az ellátás költségét magára 
vállalta az önkormányzat. Nagyon köszönöm a képvi-
selő-testület tagjainak ezt a nagylelkű döntést.

Pátrovics Benedek
polgármester

Az őszi légúti fertőzések 
következtében a nyálka-
hártya védekezőképessé-
ge gyengül, így újabb és 
újabb kórokozók teleped-
hetnek meg rajta. Ezek 
közül az egyik a pneu-
mococcus baktérium, melynek több mint 90 típusa 
ismert. Mindenütt a világon elterjedt kórokozó, csepp-
fertőzéssel terjed. 

Középfülgyulladást, arcüreggyulladást, tüdőgyulla-
dást, agyhártyagyulladást, vérmérgezést okozhat. Van-
nak olyan betegek, akik számára kiemelten fontos az 
oltás, ők az idősek, a legyengült immunrendszerűek, 
a krónikus betegségekben szenvedők, például a tüdő-, 
szív-, vese-, máj- és cukorbetegek. 

A tüdőgyulladás lázzal, nehézlégzéssel, gyengeség-
gel és köhögéssel jár. A megfelelő antibiotikum szedése 
legtöbbször gyógyulást eredményez. Vannak azonban 
olyan körülmények, amikor az antibiotikus kezelés nem 
hatásos. 

Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas láz-
zal, hányással eszméletvesztéssel jár. A halálozási arány 
magas, a túlélőknél tartós károsodás maradhat fenn. 

A vérmérgezés (szepszis) tünetei is súlyosak, a lázat, 
hidegrázást, ízületi fájdalmat a keringés összeomlása 
követheti.

Az influenzajárványok halálozásának leggyakoribb okai 
a pneumococcus felülfertőződés és annak szövődményei.

Védőoltás: a Prevenar 13 a Streptococcus pneumoniae 
baktérium 13 típusával szemben nyújt védelmet. Az ol-
tóanyag segíti a szervezet saját ellenanyag-termelését.

Ellenjavallat: lázas betegség.
dr. Andrásfalvy András 

háziorvos

Mit kell tudni 
a Streptococcus pneumoniae 

baktérium elleni védőoltásról?
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Képviselő-testületi határozatok

48/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Sóskúti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2017. évi működéséről szóló beszámo-
lót elfogadta. 

49/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy „Az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Tagiskola 
Pusztazámori Tagintézménye (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27.) sportudvara felújítá-
sára – pályaépítés” tárgyú ajánlattételi felhívás-
ra beérkezett ajánlatok közül az összességében 
a legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja 
alapján az Útéppark Útépítő és Mélyépítő 
Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7. képvi-
seli: Nemes Károly ügyvezető) hirdeti ki győz-
tesnek. Így az Andreetti Károly Általános Iskola 
és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézmé-
nye (2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 27.) 
sportudvara felújítására – pályaépítési munká-
latokra a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Útéppark Útépítő és 
Mélyépítő Kft.-vel köt szerződést. 

Az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. aján-
lati ára: bruttó 18.386.422 Ft 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

50/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat által a 2017. évben nyújtott pénzbeli 
és természetbeni ellátások biztosításáról és a 
hatósági intézkedésekről szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt elfogadta.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Esély Szociális Társulás Szoci-
ális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta 
és azt elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

51/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Agárdi Popstranddal Együttmű-
ködési megállapodást köt és támogatja a nyári 
rendezvényeit, amiért az Agárdi Popstrand a 
pusztazámori lakosok részére 50%-os kedvez-
ménnyel belépőjegy-vásárlást és korlátozott 
számban tiszteletjegyeket biztosít. A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges megállapodások aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

52/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a pusztazámori lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 65 év feletti 
lakosok részére, háziorvosi javaslat alapján a 
Prevenar 13 oltóanyagot ingyenesen biztosítsa. 
A képviselő-testület 100 oltóanyag megvásár-
lására elegendő keretet biztosítson a 2018. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére. 

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgár-
mestert a szükséges egyeztetések lefolytatásá-
ra és a szükséges megállapodások aláírására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

53/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Naplemente Nyugdíjasklubnak 
(2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) a 2018-
ban tervezett programjaik megvalósításához és 
a működéssel kapcsolatos költségek fedezetére 
500.000 Ft támogatást nyújt.

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

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-
ről a 2018. évi költségvetés civil szervezetek 
támogatása céljából elkülönített kerete terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

54/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány 
(székhelye: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 
27.) által 2018. július 2–6. között rendezendő 
Barangoló tábor lebonyolításához 100.000 Ft 
támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges megállapodások aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. A tá-
mogatási szerződésben feltételként kell rögzí-
teni, hogy az Alapítvány tájékoztassa a nyilvá-
nosságot az önkormányzati támogatásról.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

55/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete A Sóskúti Iskola Diákjaiért Ala-
pítvány (székhelye: 2038 Sóskút, Tulipán u. 9.) 
számára a Pálkövén, 2018. július 3–7. között 
megrendezendő nyári tábor lebonyolításához 
100.000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. A képvise-
lő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2018. évi 
költségvetés civil szervezetek támogatása cél-

jából elkülönített kerete, illetve a tartalékalap 
terhére. A támogatási szerződésben feltételként 
kell rögzíteni, hogy az Alapítvány tájékoztassa a 
nyilvánosságot az önkormányzati támogatásról.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

56/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány 
(székhelye: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 
27.) által 2018. július 23–27. között rendezen-
dő Velencei-tavi nyári tábor lebonyolításához 
100.000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására és a szükséges intézkedések megtéte-
lére. A támogatási szerződésben feltételként 
kell rögzíteni, hogy az Alapítvány tájékoztas-
sa a nyilvánosságot az önkormányzati támo-
gatásról.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

57/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány (szék-
helye: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) által 
2018. június 25–29. között rendezendő Sport- 
és kalandtábor lebonyolításához 100.000 Ft 
támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására és a szükséges intézkedések megtéte-
lére. A támogatási szerződésben feltételként 
kell rögzíteni, hogy az Alapítvány tájékoztas-
sa a nyilvánosságot az önkormányzati támo-
gatásról.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

58/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatá-
ra Pátrovics Benedek polgármester részére a 
2018. évben eddig végzett munkájának egészét 
elismerve és jónak értékelve 2 havi illetményé-
nek megfelelő jutalmat állapít meg. Utasítsa a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 
2018. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

59/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a természetben a Pusztazámor 
8/26. hrsz-ú ingatlanon található műfüves 
kispálya körüli palánk, a labdarúgókapu, 
illetve az egyéb elhasználódott szerkezeti 
elemek javítására 300.000 Ft keretösszeget 
biztosít.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges megállapodások aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

60/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
Biatorbágy város polgármesterével és a Bia-
torbágyi Egészségházat üzemeltető Biatorbágy 
Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. (2051 
Biatorbágy, Mester u. 2.) képviselőjével foly-
tasson egyeztetést egyes járóbeteg-szakellátási 
szolgáltatásokat biztosításáról a Pusztazámor 
község érvényes állandó, illetve tartózkodási 
hellyel, valamint társadalombiztosítással ren-
delkező lakosai számára.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

61/2018. (V. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a polgármester javaslatára többlet 
személyi juttatásra biztosítson keretet a 2018. 
évi költségvetésben.  A keretet a polgármester 
Chrenkóné Szegedi Ilona részére – nyugdíj-
ba vonulása alkalmából – adandó juttatásra 
használhatja fel, elismerve ezzel Pusztazámor 
községért végzett lelkiismeretes és eredményes 
munkáját. A keret az érintett személy kéthavi 
illetményének megfelelő összeg.   

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgár-
mestert, hogy tegye meg a szükséges intézke-
déseket 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

62/2018. (VI. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy „Az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Tagiskola 
Pusztazámori Tagintézménye (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27.) sportudvara felújítása 
– kertészet” tárgyú munkálatokhoz kapcsolódó-
an az iskola sportudvarán automata öntözőre-
ndszert építtet ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

63/2018. (VI. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy „Az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Tagiskola 
Pusztazámori Tagintézménye (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27.) sportudvara felújítá-
sára – kertészet” tárgyú ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatok közül az összességében 
a legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja 
alapján a Parkfenntartó Kft.-t (1139 Budapest, 
Lomb u. 35. képviseli: Borbényi Zoltán ügy-
vezető) hirdeti ki győztesnek. Így az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola 
Pusztazámori Tagintézménye (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27.) sportudvara felújítá-
sára – kertészeti munkálatokra a Pusztazámor 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Parkfenntartó Kft.-vel köt szerződést. 

A Parkfenntartó Kft. ajánlati ára: bruttó 
22.864.206 Ft, öntözőrendszer kiépítésének 
ajánlati ára: bruttó 5.588.000 Ft.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

64/2018. (VI. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti 
Levéltár Pest Megyei Levéltára és a Sóskúti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal közötti, a puszta-
zámori iratanyagot érintő, a közokiratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag vé-
delméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 12 §-a 
szerinti átadás-átvételi munka előkészítéséhez, 
az iratanyag meghatározásához és elszállítá-
sához szükséges a forrást az önkormányzat a 
2018. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

65/2018. (VI. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a PM_ONKORMUT_2018 azo-
nosító számú, Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Terü-
letfejlesztési Programja 2014–2020 megvaló-
sításához nyújtandó célzott pénzügyi támo-
gatás keretében megvalósuló „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi  utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és korszerű-
sítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” című pályázati felhívásra 
pályázatot nyújtott be. A pályázat megvalósí-
tási helyszíne: Pusztazámor, Móricz Zsigmond 
utca belterületi szakasza, hrsz. 420. 

A képviselő-testület a tervezett beruházás-
hoz, a helyszínrajz és keresztszelvény elkészít-
tetésére 800.000 Ft keretösszeget biztosítson a 
2018. évi költségvetésben, a belterületi utak, 
járdák felújítására elkülönített keret terhére. 

Határidő: azonnal 

66/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási Épü-
letegyüttes (2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor 
u. 27.) napelemes rendszerének kiépítésére 
beérkezett ajánlatok közül az összességében a 
legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alap-
ján a Lefler Solar Kft.-t (3900 Szerencs, Ondi út 
53. képviseli: Lefler Zoltán ügyvezető) hirdeti ki 
győztesnek. Így az Oktatási Épületegyüttes (2039 
Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 27.) napelemes 
rendszerének kiépítésére a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Lefler Solar 
Kft.-vel köt szerződést, amennyiben a szükséges 
műszaki feltételek az Oktatási Épületegyüttes te-
kintetében biztosítottá válnak.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a szükséges megállapodások aláírására.

A képviselő-testület a napelemes rendszer 
kiépítésének fedezetét a 2018. évi költségve-
tésben biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

67/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat tulajdonában levő, 
Pusztazámor 323 hrsz.-ú, természetben a 2039 
Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27. szám alat-
ti Oktatási Épületegyüttes előtti, a szervizút két 
oldalán levő parkolót bővíteni kívánja az ott 
fellelhető növényzet rovására. Így az Oktatási 
Épületegyüttes előtti parkoló bővítésére a Pusz-
tazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft.-vel 
(8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7., képviseli: Ne-
mes Károly ügyvezető) köt szerződést.

Az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. aján-
lati ára: bruttó 9.290.900 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a szükséges megállapodások aláírására.

A képviselő-testület a parkoló bővítés fede-
zetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

68/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat tulajdonában levő, 
Pusztazámor 323 hrsz.-ú, természetben a 2039 
Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27. szám alat-
ti Oktatási Épületegyüttes főbejáratai előtti 
fedett teraszok és lépcsők burkolatcseréjére 1 
millió forint keretösszeget biztosít a költségve-
tési előirányzaton belül. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
kivitelezéshez szükséges dokumentumok elké-
szíttetésére, a kivitelezésre szóló árajánlat beké-
résére és a kivitelezési szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

69/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat tulajdonában levő, 
Pusztazámor 323 hrsz.-ú, természetben a 2039 
Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27. szám alat-
ti Oktatási Épületegyüttes Tagiskolai részén a 
tornaterem felé vezető földszinti folyosó PVC 
burkolatának cseréjére a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Sári Péter 
egyéni vállalkozóval (2038 Sóskút, Hárslevelű u. 
10.) köt szerződést. A Sári Péter egyéni vállalkozó 
ajánlati ára: bruttó 284.650 Ft. 

Óvodai részén a folyosó PVC burkolatá-
nak cseréjére a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Sári Péter egyéni 
vállalkozóval (2038 Sóskút, Hárslevelű u. 10.) 
köt szerződést. A Sári Péter egyéni vállalkozó 
ajánlati ára: bruttó 561.850 Ft.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a szükséges megállapodások aláírására.

A képviselő-testület a PVC burkolat cseré-
jének fedezetét a 2018. évi költségvetésben 
biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

70/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-as ered-
ményeire tekintettel

Ihász Krisztina pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Klucsik Bence pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Karcagi Diána pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

71/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Herceghalom 
Gyermekeiért Közhasznú Alapítványnak (2053 
Herceghalom, Gesztenyés u. 13.) az alapítvá-
nyi célok megvalósítására 50.000 Ft támoga-
tást nyújt.

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

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-
ről a 2018. évi költségvetés civil szervezetek 
támogatása céljából elkülönített kerete terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

72/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Hajdúszoboszlói 
Siesta Üdülőszállóban 1 db egyszobás apart-
manban 3 fő részére alkalmas, évi 2×2 hetes, 
változó időpontú nyaralási lehetőséget bizto-
sító üdülőszövetkezeti üdülési jogot ajándék-
ként elfogadja a jog jelenlegi tulajdonosától, 
dr. Újházi Miklóstól. A képviselő-testület vál-
lalja az üdülési joggal kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket, ideértve az éves fenntartási 
hozzájárulás fizetési kötelezettséget is.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére 
és a szükséges szerződések aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

73/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a hulladékégető 
hőerőművel kapcsolatos álláspontjának kiala-
kításához a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szándéknyi-

latkozatában foglalt, az erőmű és a projekt kö-
rébe tartozó információk szolgáltatására vonat-
kozó kérdés megválaszolása elengedhetetlen.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

74/2018. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor, Petőfi 
S. u. 27.) módosítással egységes szerkezetű szer-
vezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

75/2018. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori 
Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor, 
Petőfi S. u. 27.) módosítással egységes szerke-
zetű pedagógiai programját jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

76/2018. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. 
törvény 41. § (7) bekezdésben kapott jogköré-
ben eljárva, Pocsai Andrea óvodapedagógust, 
jelenlegi intézményvezető-helyettest 2018. 
szeptember 15-től megbízza a Pusztazámori 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 
feladatainak ellátásával. Az ideiglenes intéz-
ményvezetői megbízás a kinevezett óvodave-
zető tartós távollétének idejére, előre látható-
lag 2018. december 31-ig tart.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
kapcsán a szükséges munkajogi intézkedése-
ket tegyék meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

77/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Garbacz 
Dominik 2016/2017 évi eredményeire tekin-
tettel benyújtott Községi Ösztöndíj-kérelmét 
elutasítja. 

Községi Ösztöndíjat évente egy alkalommal 
kaphat pusztazámori lakóhellyel rendelkező, 
általános iskolában tanulmányokat folytató ta-
nuló. 

Garbacz Dominik a 2016/2017. évi eredmé-
nyeire tekintettel nem nyújtott be Községi Ösz-
töndíj-kérelmet 2017. évben, hanem 2018-ban 
tette ezt a 2017/2018. évi eredményeire tekin-
tettel benyújtott Községi Ösztöndíj-kérelmével 
együtt.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

78/2018. (VII. 5.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-as tanévi 
eredményeire tekintettel

Garbacz Dominik pusztazámori lakos részé-
re 10.000 Ft összegben

Gróh Katinka pusztazámori lakos részére 
50.000 Ft összegben

Gróh Janka pusztazámori lakos részére 
50.000 Ft összegben

Michnay Kitti pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

79/2018. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Biatorbágyi 
Egészségházban (2051 Biatorbágy, Mester u. 
2.) a Pusztazámor község érvényes állandó 
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, vala-
mint társadalombiztosítással rendelkező la-
kosai számára az egyes járóbeteg-szakellátási 
szolgáltatások térítésmentes igénybevételének 
biztosítása céljából 2018. augusztus 1. napjától 
2018. december 31. napjáig átvállalja Puszta-
zámor község érvényes állandó lakóhellyel, 
illetve tartózkodási hellyel, valamint társada-
lombiztosítással rendelkező lakosai által igény-
be vett ellátásért elszámolható NEAK finanszí-
rozás összegét.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mester a szükséges intézkedések megtételére és 
a Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

80/2018. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy Németh József-
né (2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 29.) kérel-
mére, az Andreetti Károly Emlékére Nemesen 
Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány kiadásá-
ban a Németh Józsefné által írt, a Sóskút–Pusz-
tazámor iskola-óvoda történetéről szóló könyv 
kiadásához 200.000 forint támogatást nyújt. 
A támogatás fejében a megjelent könyvből 50 
tiszteletpéldányt kér.   

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről 
a 2018. évi költségvetés civil szervezetek tá-
mogatása céljából elkülönített kerete, illetve a 
tartalékalap terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges megállapodások aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 dr. Újházi Miklós  Pátrovics Benedek
 jegyző  polgármester
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Közös ügyeink – dolgozik a testület

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.

Iskolaudvar felújítása

Augusztus elején végre megkezdődött 
az iskola sportudvarának felújítása. 
Négy éve, 2014-ben készült el a terv, 
de csak harmadszorra sikerült pályá-
zati forrást nyerni a megvalósításhoz. 
A kivitelezés több mint 47 millió fo-
rintba fog kerülni. Ebből a pénzből 
a tereprendezést, a gumiburkolatú 
sportpályát és a kiegészítő létesítmé-
nyeit, a hozzá kapcsolódó sportesz-
közöket, mint például a lelátót, a 
labdafogó hálót, a többfunkciós sport-

kaput, a labdatölcsért, a lépcsősort, a 
játszóeszközök felújítását, a padok el-
helyezését, a pergolák áthelyezését, a 
növénytelepítést és az automata öntö-
zőrendszer kiépítését valósítjuk meg. 
A lezáró munkálatokra, vagyis a fák 
telepítésére október végén, november 
elején kerül sor. Szeretnénk, ha az is-
kolások és a tanítók örömüket lelnék 
a játékra, pihenésre alkalmas új, park 
jellegű udvarban. 

Az oktatási épületegyüttes előtti 
parkoló bővítése

Az oktatási épületegyüttes előtt a reg-
geli, illetve a délutáni órákban igazi 

parkolási káosz szokott kialakulni a 
helyhiány miatt. Érzékelve a problé-
mát, a szervizút két oldalán levő par-
koló bővítéséről határozott a testület. 
Munkagépek, munkások lepték el a 
területet, kiszedték az amúgy is rosz-
sz állapotban levő növényeket, a soha 
nem használt három zászlórudat, 
felbontották a falu karácsonyfája és 
a könyvtár előtti füves szigeteket, és 
a Petőfi utca felőli zöldsávot is meg-
bontották. Az új beállók a főút felől 
60 fokos állásúak lesznek, az egysze-
rűbb parkolás érdekében. Az épület 
felőli oldalon marad a megszokott 
merőleges elhelyezés. A plusz parko-
lóhelyekkel együtt minimum 25 autó 
megállását tudjuk biztosítani az őszi 
tanévkezdéstől. A beruházás költsége 
9,3 millió forint lesz. 

Napelemes rendszer

Emlékeim szerint már két éve fel-fel 
bukkan a testületi üléseken a nape-
lemes rendszer kiépítésének terve. 
Azért gondolkodunk egy új ener-
giatermelési módban, mert a hőszi-
vattyús fűtési rendszer bevezetésé-
vel az oktatási épületegyüttesben 
a gázfogyasztás szinte minimálisra 
csökkent, viszont az áramfogyasztás 
magasra szökött. Általában 250–300 
ezer forintot is fizettünk egy hónap-
ra. 

MEGÉRETT A FELÚJÍTÁSRA A SPORTUDVAR

MEGINDULTAK A MUNKAGÉPEK 



11 / ZÁMORI HÍREK 2018/4

A kínálkozó pályázati források csak 
kapcsolt formában engedték a pá-
lyázást, vagyis hőszigetelést, nyílás-
zárócserét, fűtéskorszerűsítést kíván-
tak hozzá. A mi iskolánk-óvodánk 
1998-ban készült. Az ablakok, ajtók 
állapota, szigetelése, a fűtési rendszer 
nagyon jónak mondható, nem észsze-
rű és nem lehetséges cseréjük. Ez az 
oka annak, hogy a település saját pén-
zéből csináltatjuk meg a napelemes 
rendszer kiépítését annak érdekében, 
hogy magunk termeljük meg azt az 
energiát a nap segítségével, ami az 
épületegyüttes áramellátásához szük-
séges. 

A napelemeket a tornaterem tető-
zetére tervezzük, azért, hogy a lehető 
legjobb szögben érje őket a napsugár-
zás. Elvileg 25-30 évig használható a 
rendszer, 8 év alatt hozza be az árát. 
Előnye az, hogy egyfajta szigetelés-
ként működik, mert azt az energiát, 
amit áramként lead, azt nem adja le 
hőként és nem melegíti fel a tetőteret. 
Tekintettel az iskola sportudvarán ki-
építendő automata öntözőrendszer 
új energiaigényére, megbízást adtunk 
arra is, hogy a szakemberek az egész 
energetikai rendszert átvizsgálják, és 
engedélyeztessék az ELMŰ-nél a há-
lózatbővítést. Most a szerződésköté-
seknél és a napelemes rendszer terve-
zésénél tartunk.

Az oktatási épületegyüttest érintő 
egyéb felújítások

Az iskolai és óvodai szünet idején, az 
iskolaépület földszintjén, a tornaterem 
felé vezető folyosón, illetve az óvoda 
folyosóján kicseréltettük a megkopott 
PVC-burkolatot. A kivitelezést Sári 
Péter végezte, és mintegy 850 000 fo-
rintba került. 

Szintén az oktatási épületegyüt-
tesben, pontosabban a négy bejárati 

résznél az esős, havas, jeges időben 
nagyon vigyázva kellett közlekedni, 
mert igen csúszott a burkolat. Az ön-
kormányzat megvette az új burkolatot, 
az újjáalakítást Kerkuska József végez-
te el. Erre 800 000 forintot szántunk. 

Audiometer javítása, defibrillátor 
karbantartása

Nemcsak az oktatás, hanem az 
egészségügy területén is volt tenni-
valónk. Az Orosz Judit védőnő által 
használt audiométer javításáról kel-
lett gondoskodnunk. Az audiométer 
egy hallásvizsgáló készülék, amely a 
gyerekek hallásképességét méri, hi-
szen ha bármilyen gond van a hallás-
sal, akkor a beszédfejlődés is eltérő 
lehet. 

A nyár eleji, Móricz Zsigmond ut-
cai balesetnél sajnos használni kellett 
a defibrillátort. Az újraélesztés során 
elhasználódott elektródát kicseréltet-
tük, és az évenként kötelező felülvizs-
gálatot is elvégeztettük. 

Internetbekötés az Egészségházba

A védőnői és orvosi munka végzésé-
hez már elengedetlenné vált a vezeté-
kes internet bekötése. Eddig más szol-
gáltatás volt a létesítményben. Április 
végén indítottuk el az ügyintézést, és 
július végére tudtuk használatba venni 

A JÖVŐBEN TÖBB SZÜLŐ TUD BIZTONSÁGGAL PARKOLNI AZ ISKOLA ELŐTT

AZ ÓVODA BEJÁRATA… … ÉS FOLYOSÓJA IS ÚJ BURKOLATOT KAP
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azt a rendszert, ami végre működött 
is. Úgy látom, hogy az internet-szol-
gáltató nem igazán áll a helyzet ma-
gaslatán. 

Temetőkerítés

A műemlékesekkel tavasz óta folyik 
az egyeztetés a temető kerítésével 
kapcsolatban. A helyzet ugyanis az, 
hogy az önkormányzat és az egyház 
által is támogatott míves kerítéstervvel 
nem értettek egyet a műemlékesek. 
Egyrészt túl figyelemfelkeltőnek tar-
tották, bár szerintünk egyáltalán nem 
volt az. Másrészt zöldkerítést akartak 
a rendes, épített kerítés helyett. Mi szí-
vünk szerint a falu lakóinak szerettünk 
volna kedvezni, nem pedig annak az 
évi néhány turistának, aki megnézi a 
remeteséget. 

A vita vége az lett, hogy a mi ter-
vezőnk készített egy még egyszerűbb 
kaputervet és egy zölddel futtatott ke-
rítéstervet, melyekre már azt mondta 
a műemléki felügyelő, hogy a mű-
emléki környezethez illeszthetők. Itt 
tartunk most. A részlettervek elkészül-
tével megpályáztatjuk a kivitelezést. 
Remélem a jövő tavasszal megkezd-
hetjük az építkezést. 

Temetőkert belső útja és burkolatai

Szintén a temetővel kapcsolatos az 
az egyeztetési feladat, ami a napok-
ban veszi kezdetét. Korábban már 
szó volt róla itt az újságban, hogy 
elkészítettük a temetőkert átalakítá-
sának tervét Remeczki Rita tájépítész 
asszonnyal. Ez volt 2017-ben. A terv-
ben a temető területének parkosítá-
sa, burkolása szerepel. Gondolok itt 
elsősorban a temető nagykapuja és 
a ravatalozó közötti útra, a Remete-
ség épületét körbefogó burkolatra. Ez 
a mostani, a műemlékesekkel törté-
nő másik egyeztetés témája. Abban 
kell közös nevezőre jutnunk például, 
hogy az út aszfaltos, térköves vagy 
bazaltzúzalékos legyen. Ismerve a 
műemlékesek igen kritikus hozzáállá-

sát, egyeztetni szeretnénk velük azt, 
hogy mire adják majd a jóváhagyásu-
kat. Az egyeztetés az önkormányzat 
részéről Pekár Gábor építész úr fogja 
lebonyolítani. 

Fahíd felújítása

Már az elmúlt évben beszámoltam 
az újság olvasóinak: olyan sikeresek 
voltunk a pályázatunkkal, hogy meg-
nyertük a fahíd teljes újjáépítésének 
költségét. 2017 karácsony tájékán 
megvettük a szükséges faanyagokat. 
Ezután betároltuk és a szükséges kon-
zerválási munkákat is elvégeztettük. 
Szeptember elején elbontatjuk a régi 
hidat, és a kivitelező megkezdi az új 
elemek helyreillesztését. Biztos va-
gyok benne, hogy a tél beállta előtt 
meg tudjuk nyitni a hidat a gyalogos-
forgalom előtt.

Kóbor ebek

Az elmúlt időszakban igen kevés be-
jelentés érkezett a falu belterületén 
kóborló állatokkal kapcsolatban. Volt 
olyan lakó, aki befogta a gazdátlan 
kutyát és átadta a gyepmesteri szol-
gálatnak, így nem csatangolt el az 
állat. A jó hír mellett azonban van 
egy nagyobb problémacsomag, amit 
kezelnünk kell. A külterületen, Etyek 
felé levő birtokon levő kutyák ügye. 
Már legalább négyszer voltak kint a 
gyepmesteri szolgálattól, hogy befog-
ják az állatokat, de nem jártak sikerrel. 
Ezúton kérem Önöket, ha kóbor ku-
tyát látnak, azonnal értesítsék a Zöld 
Sziget Állatmenhely illetékes szakem-
berét, Kincses Imrét a 70/626-7378 
telefonszámon. Előre is köszönjük tö-
rődésüket.

Községháza melletti kút felújítása, 
a Koroda-kerti színpad javítása

A Községháza udvarán levő kút tető-
deszkázatát teljesen ki kellett cserélni 
és az egész szerkezetet újra kellett fes-

teni. A színpad teteje a viharos időjá-
rás miatt megsérült, a széldeszkák, a 
törött ereszrészek cseréjére, javítására 
volt szükség. A munka 145 000 forint-
ba került.

Fásítási program

Be szeretnék számolni a tavasszal el-
indított fásítási programról. Összesen 
202 darab növény lett elültetve, hárs, 
juhar, berkenye, platán, csörgőfa, japá-
nakác fajtából. Úgy látom, hogy meg-
kedvelték a zámori földet, mert alig-
alig van olyan, ami nem akart életben 
maradni. Érdekes, hogy abban az ut-
cában is száradtak el fák, ahol a lakók 
már a telepítéskor érdeklődtek, hogy 
szükséges-e fásítani. Az önkormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az új növények meg is marad-
janak, ezért a fák fenntartására három 
évre előre szerződést kötöttünk. Most 
azokat az utcákat vesszük számba a 
kertészek szaktanácsa, illetve Gellért 
Mara koordinációja alapján, amelyek a 
tavaszi menetből kimaradtak. A tervek 
alapján először is nekiindulunk a köz-
műegyeztetésnek.

Műfüves sportpálya rendbehozatala

A Falunapon megrendezett labdarú-
gótornára a műfüves pályán a legé-
getőbb javításokat megcsináltattuk: 
300 000 forintból a pályát körbevevő 
palánk hat tábláját cseréltük. Ponto-
san tudom, hogy egy átfogó felújításra 
lesz szükség: az javasoltam a testületi 
ülésen, hogy a jövő évben cseréljük 
ki a műfüves pálya burkolatát. A pá-
lya mellé tervezett, pályázat során 
nyert fitneszpark kialakításához az 
önkormányzatnak annyiban kell hoz-
zájárulnia, hogy járdát és parkolót 
épít a megközelítéshez. A fitneszpark 
kivitelezését nem az önkormányzat 
szervezi, hanem központilag koordi-
nált, ezért nem tudjuk pontosan meg-
mondani, hogy mikor kezdődik el a 
kivitelezés. 

AZ ÁLTALUNK ELKÉPZELT ÚJ TEMETŐKERÍTÉS VÁZLATA
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Patakmeder-kaszálás

A Zámori-patak medrének kitisztítá-
sáról minden évben beszámolok. El-
mondhatom, hogy most már rendsze-
resen Csóli Tibor végzi ezt a feladatot. 
A patak partját kell lekaszálni, és a pa-
takban elburjánzott nád- és sásféléket 
kézi erővel, a patakban gázolva kell 
eltávolítani. Köszönjük munkáját.

Patakparti kerítés

Több kérdés érkezett hozzám a fahíd 
mellett lévő ligetes terület bekerítésé-
vel kapcsolatban. 

A történet dióhéjban: felkeresett en-
gem a Szerviz-Expressz Kft. vezetője 
és kérte, hogy egyeztessünk a telek-
határ kérdésében. Elmondta, hogy 
ugyan a telekhatár a patak közepén  
lenne, közvetlenül a patakparton kel-
lene kerítenie, de nem szeretné úgy 
körbevenni a telkét, hogy elvágja a 
műfüves pályához vezető, már meg-
szokott gyalogutat. Végül, saját jó 
szándékából, jó négy métert hagyott 

el a telekhatártól, és az előírásoknak 
megfelelő anyagból és kivitelben kerí-
tette körül ingatlanát. 

Vörösmarty utcai szikkasztóárok

A nagy esőzések most sem kímélték 
a Vörösmarty utcában lakókat. A há-
zakkal szemközi földterületekről nagy 
vízmennyiség zúdult az úttestre és 
onnan az ingatlanok egy részére. Re-
agálva a helyzetre az önkormányzat 
kimélyítette az árkokat és egy áteresz 
berakására is sor került 200 000 forint 
értékben. 

Tűzoltók segítsége

A Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjai már sokadszor bizonyították 
be, hogy rájuk mindig számíthatunk. 
A nyár elején több pusztazámori la-
kosnak segítettek a veszélyessé vált 
fák lenyesésében. A fásítási program 
során kivették a részüket a növények 
locsolásából. Amikor a Pusztazámori 

Regionális Hulladékkezelő Központ-
tól érkezett kérés arra vonatkozóan, 
hogy gallyazzuk le a fákat azokon az 
útvonalakon, ahol a kukáskocsi jár, 
akkor is őket hívtuk a feladatra. Most 
az óvodakezdéskor szembesültünk 
azzal, hogy darazsak telepedtek az 
eresz alá, szintén ők jöttek. Remélem, 
megtartják jó szokásukat és első szóra 
megjelennek a jövőben is. 

Új könyv

Németh Józsefné sóskúti, már nyug-
díjba vonult tanító új könyv kiadásá-
ra készül. A kiadványban a sóskúti és 
pusztazámori óvodai-iskolai élettel 
kapcsolatos többéves gyűjtőmunkájá-
nak eredményét olvashatjuk. A testü-
let döntött arról, hogy a kiadáshoz 200 
000 forint támogatást nyújt. A könyv a 
megjelenés után itt Zámoron is meg-
vásárolható lesz, a részletekről az új-
ságban kaphatnak tájékoztatást. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

Július 11-én átadták az Érdi Ren-
dőrkapitányság új épületét. „A ma 
átadásra kerülő épület méltó körül-
ményeket teremt az érdi rendőrség 
számára – mondta T. Mészáros And-
rás, Érd polgármestere. Hozzátet-
te: a város közbiztonsága  az elmúlt 
10 évben jelentősen javult, mind-
ez a rendőrségnek, valamint annak 
az együttműködésnek köszönhető, 
amely a rendőrség, a városvezetés és 
az érdi polgárőrség között kialakult.
Az ünnepség a rendőrkapitányság 
új épületének felszentelésével, illet-
ve megáldásával folytatódott. Az új 
kapitányság kulcsát Tolnai Ildikó, az 
Érdi Rendkőrkapitányság megbízott 
vezetője vette át Kontrát Károlytól, 
a Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkárától. 

A rendőrkapitányság új épülete a 
réginél jóval nagyobb; alagsorból, 
földszintből és két emeletből áll. 
(Az alagsor 500, a földszint, illetve 
az emeletek 700-700 négyzetméter 

alapterületűek.) A tetőtéri részen te-
tőteraszt alakítottak ki. Az új épület-
ben már azok az osztályok is helyet 
kaptak, amelyek korábban elkülö-
nülten, több településen (Érden kívül 
Diósdon és Százhalombattán) voltak 
kénytelenek dolgozni.

A kapitányságon van már újdon-
ságnak számító távmeghallgató, vi-

deo meghallgató, illetve gyermek-
meghallgató szoba is, valamint 
bűnjelraktár, és egy konditerem – ez 
utóbbit munkaidőn kívül használ-
hatják a rendőrök. A munkatársak, 
illetve az ügyfelek számára külön 
parkolót is kialakítottak.

Forrás: erdmost.hu

Átadták Érden a rendőrség új épületét
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Az elmúlt évek egyik legsikere-
sebb Zámori  Falunapját tartottuk 
községünkben június utolsó szom-
batján. Nagy érdeklődés fogadta a 
programokat. A főzőversenyen kilenc 
csapat indult, a résztvevők mindnyá-
jan arany minősítést kaptak a zsűritől, 
mert finomabbnál finomabb ételeket 
készítettek. A falu üstjeiben is főttek a 
finom étkek: babgulyás és csülökpör-
költ. Léránt Gyula és Hornyák Dániel 
szakácsok készítették a segítőikkel: 
Horváth Ildikóval, Fehér Edittel, Hor-
nyák Róbertnével, Vadas Gábornéval 
és Fehér Veronikával. 

A borversenyre benevezett borok 
is kiválóak voltak. Három kategóri-
ában, vörös-, fehér- és rozébor ka-
tegóriában zajlott a megmérettetés. 
Mint minden évben, az idén is meg-
rendeztük a Bíró Csaba Emlékkupát, 
melyet Oláh Gábor szervezett és ve-
zetett le. Szintén versenyszám volt 
a sakk és a futás is, Csóli Ödön és 
Csuta Bertalan szervezésében. Sikert 
arattak ezek a versenyek is, nem csak 
a felnőttek, de az ifik és a gyerekek 

körében is.   (Bővebben lásd a részle-
tes beszámolókat.)

Idén is gazdag program várta a 
gyerekeket: kézműveskedés, koron-
gozás, óriás csúszda, légvár, arc- és 
hennafestés – 10-től egészen 18 
óráig.  Újdonságnak számított és 
sokan kíváncsiak voltak a kaszkadőr 

motoros bemutatóra, melyet Kull-
mann Miki („MikeBoy”) kaszkadőrtől 
láthattunk. 

A falunapi versenyek eredményhir-
detésére délután három óra után ke-
rült sor; a díjak átadásában Pátrovics 
Benedek polgármester, Keller László 
és Oláh Gábor működött közre. 

Falunap 2018: színvonalas programok, 
fergeteges hangulat
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Estefelé a meghívott sztárok vet-
ték birtokba a színpadot: fellépett az 
Apostol együttes, Kaczor Feri, a mu-
latós zene koronázatlan királya, vala-
mint az új Fiesta. Színvonalas, jó han-
gulatú műsort láthatott a közönség. 
Természetesen idén sem maradhatott 
el a tűzijáték sem.  A falunapot az 
utcabál zárta a Gríz zenekarral, még 
éjfélkor is telve volt közönséggel a Ko-
roda-kert.

Köszönjük minden kedves segítő-
nek, aki közvetlenül vagy közvetve 
részt vett a rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában: Csernyák Krisztiná-

nak, Garainé Ordas Dórának, Madács 
Anitának, Oláh Gábornak, Csuta Ber-
talannak, Csutáné Pataki Gabriellának, 
Csóli Ödönnek, Kiss Bernátnak, Hor-
váth Ildikónak, Vadas Gábornénak, 
Fehér Editnek, Hornyák Róbertnének, 
Hula Simonnénak, Sumiczki Józsefnek 
és Bánszki Andrásnak. Végezetül, 
de nem utolsósorban köszönetünket 
fejezzük ki a Polgárőr Egyesület tag-
jainak, Mizsei Jánosnak és Mészáros 
Péternek, akik az egész napos rendez-
vényt biztosították. 

Kiss Ágnes 
szervező
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Mennyei ízek a Koroda-kertben

Szinte hihetetlen, hogy már a tizenkilencedik alkalommal 
került sor az önkormányzat és a település fejlődését elő-
segítő közalapítvány szervezésében a Zámori Falunapra. 
Azért is örülhetünk a rendezvénynek, mert a hagyomá-
nyos, állandó programok mellett Kiss Ágnes lelkes, fárad-
ságot nem ismerő szervezőmunkája egyre több zámori és 
környékbeli polgárt csalogat ki a Koroda-kertbe.

A délelőtt kiemelt programjai a sportversenyek, a borok 
minősítése, a főzőverseny lebonyolítása voltak.

A futóverseny felnőtt résztvevői számára nagyszerű tere-
pet sikerült biztosítaniuk a szervezőnek, de a legkisebbekre 
is gondoltak, ők a Koroda-kert előtti oda-vissza versenyük-
kel növelték a drukkoló szülők pulzusszámát.

A borverseny a már hagyományos borosgazdák közötti 
vetélkedésben teljesedett ki, akik közé már felzárkózott a 
fiatal Kelemen Péter is. A zsűri számára nem volt kétsé-
ges, hogy a falunap legjobb bora színre, illatra, tisztaságra 
Süle Károly rozéja volt. Nem okozott meglepetést, hogy a 
testvérek, Pátrovics János és Pátrovics Benedek az idén is 
kiváló minőségű borokkal szálltak versenybe. 

A főzőverseny a falunap délelőttjének a csúcspontja, közös-
ségépítő programja. Ahhoz, hogy a harangszóval egyidejűleg 
értékelni lehessen a kondérok tartalmát, a versenybe szállók-
nak már a reggeli órákban be kellett izzítaniuk tüzelőjüket.

Az önkormányzat gondoskodott arról, hogy mindenki-
nek jusson meleg étel. Léránt Gyula és Hornyák Dániel 

ugyan régi versenyzőnek számítanak, de most őket érte a 
megtisztelő felkérés: olyan mennyiségű és olyan minőségű 
finomságot produkáljanak, hogy azzal kivívják a rendez-
vényre kilátogató, ebédre vágyó vendégek elégedettségét. 
A zsűri megnyugvással állapította meg, hogy mind a Hor-
nyák-féle csülökpörkölt, mind Léránt módra készített bab-
gulyás a legmagasabb szintű igényeket is képes kielégíteni.

A Naplemente Nyugdíjas Klub hűen önmagához ezen a 
napon is aktivizálta tagjait. Hornyákné Jutka vezényletével 
a Jutka-féle csirkepaprikásukkal elhozták a nyár ízeit. 

A Pusztazámori Sasad Vadásztársaság varázslatos 11-es 
vaddisznópörköltjének elkészítését a főszakács, Donkó Ádám 
irányította, aki a legtöbb segítséget Schwind Mátyás kuktától 
remélhette. Természetesen a vadászok hozták a megszokott 
formájukat, hiszen mind küllemre, mind ízre, tartalmasságra, 
leleményességre a zsűri maximális tiszteletét vívták ki. Tarto-
gattak egy meglepetést is: bevetették a vadásztársaság „mel-
léküzemágát” Tatai István személyében, aki desszertként a 
vaddisznópörkölt mellé fokhagymával spékelt, kacsahájban 
sült tarját készített speciális tárcsa segítségével.

A zsűri elégedettségét fejezte ki Rózsa Ferenc birkapör-
költjének (Cipó birkája) és Herenkovics János csordaleve-
sének (amiben egyszerre volt marha, sertés, csirke alap-
anyag) kóstolóját követően.

Margitai Péter és Ágoston László egymást jól kiegészítve 
a Hunpörkölt névre keresztelt csülökpörköltjüket tárnoki 
és érdi alapanyagokból készítették el, és az elmondásuk 
alapján joggal remélhető, hogy a duó nem utoljára települt 
ki a Koroda-kertbe.

Aki kedvet kapott ahhoz, hogy a jövőben ne csak fo-
gyasztója legyen a főzőverseny alkotásainak, hanem maga 
is szeretne hozzájárulni a kínálat bővítéséhez, ne haboz-
zon, a XX., jubileumi falunapra szerezzen társakat, és 
együtt készüljenek egy különleges étel elkészítésére. 

A legnagyobb elismerés és támogatás a szervezők mun-
kájáért az, ha a résztvevők jól érzik magukat a Zámori Fa-
lunapon, a szórakozáshoz, főzéshez nagyszerű közösségi 
teret biztosító Koroda-kertben.

Keller László
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Falunapi futás

A Zámori Falunapon ismét meg-
rendeztük a puszta zámoriak már-
már hagyományosnak mondható 
futóversenyét. Az idei évben a futók, 
kocogók mellett a távot gyalogolva, 
sétálva teljesítőket is szeretettel vártuk. 
Valószínüleg ennek is volt köszön-
hető, hogy a résztvevők létszáma év-
ről-évre növekszik. Az önkormányzat 
támogatásával megrendezett esemé-
nyen a gyermek indulók fagylaltot kap-
tak, a helyezettek érmeket, kupákat. 

A futók bemelegítését Pintér Erzsé-
bet sóskúti jógaoktató, a mezőny fel-
vezetését kerékpárral Csuta Dorottya, 
Pusztazámor válogatott futója vállalta 
magára. A versenyen külön ovisfu-
tást is rendeztünk a legkisebbeknek, 
melynek távja kb. 300 méter, míg a 
nagyobbaké 2,5 km volt, és ez utóbbi 
komolyabb szintemelkedést és némi 
terepfutást is tartalmazott. Az alábbi 
eredmények születtek:

Szeretnék köszönetet mondani a 
lelkes szülőknek, nagyszülőknek, akik 
fontosnak tartják a testmozgás meg-
szerettetését gyerekeikkel; köszönet 
a még lelkesebb felnőtt és érettebb 
korú hölgyek-uraknak, hogy együtt 
egy kellemes és egészséges délelőttöt 
tudtunk eltölteni. A lelkes, örömteli ar-
cok láttán mit is mondhatnék: jövőre 
ugyanitt, még többen!

Csuta Bertalan

Ovis futás:

leányok:  fiúk:
1. Csibrik Fanni Sörös Balázs
2. Győry Liza Aranyosi Zalán
3. Takács Hanga Madács Milán
4. Orosz Amira Nemcsik Balázs
5. Fánkuly Hédi Tóth Tamás
6. Fánkuly Gréta Csóli Vendel
7.  Tóth Péter
8.  Szigli Roland
9.  Szádeczky Móric

2,5 km abszolút, azaz korosztálytól független dobogós eredményei:

hölgyek:  férfiak:

1. Csuta Johanna 11 perc 27 mp Keller László 11 perc 17 mp
2. Makai Viktória 12 perc 20 mp Győry Gábor 11 perc 32 mp
3. Kovács Barbara 12 perc 46 mp Pártos Damján 12 perc 21 mp

Korosztályos dobogós eredmények:

alsós leány: alsós fiú:
1. Csuta Johanna Pártos Damján 
2. Marti Dalma Jarács István
3. Aranyosi Zselyke Szádovszky Benedek

felsős leány: 
1. Pártos Alexa
2. Marti Szonja

felnőtt nő: felnőtt férfi:
1. Makai Viktória Győry Gábor
2. Kovács Barbara
3. Pátrovics Krisztina

senior nő: senior férfi:
1. Aranyosi Zsuzsanna Keller László
2. Bogyó Éva Rózsavölgyi József
3. Garami Mariann Szalay Jenő
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Bíró Csaba Emlékkupa 

Rodé Klára:
SZINGLI 

Közel húsz éve – a legelső falunapi 
rendezvény óta – veszek részt tele-
pülésünkön a futballbajnokságok le-
bonyolításában. Sajnos egy tragikus 
baleset miatt, immár hetedik éve – 
egykori kedves csapattársunk emléke 
előtt tisztelegve – Bíró Csaba Emlék-
kupaként hirdetjük meg a falunapi 
sporteseményt.

Az idei torna kétségkívül az egyik 
legkiegyenlítettebb és legszínvonala-
sabb volt az elmúlt két évtized alatt. 
Hét csapat versengett egymással. 
A „harc” nemcsak a pályán zajlott, 
hanem már a névválasztással elkezdő-
dött, ebben a tekintetben is próbáltak 
a csapatok felülkerekedni egymáson: 
Sutyerákok, Krumpli, Galaxy, Érdi Kar-
valyok, Szuper 11, (és hogy végül a 
„klasszikusokkal” zárjam a sort) Sóskút 
és a Zámori Öregfiúk rúgták a labdát 
reggeltől kora délutánig.

Az idei év különösen sportszerű 
játékot és kitűnő színvonalat hozott. 
Voltak izgalmas meccsek eddig is, de 
most szinte mindig az utolsó percek-
ben derült ki, hogy kik jutnak tovább 
az adott csoportokból, kik játsszák az 
elődöntőket, illetve a döntőt a legvé-
gén. Így több alkalommal is valódi 
meglepetés eredmények születtek!    

A torna győztese végül a Sutyerá-
kok nevű alakulat lett, az ezüstérmet 
az Érdi Karvalyok, a bronzérmet pe-
dig a Zámori Öregfiúk érdemelték 
ki. A torna gólkirálya (Zámoron első 
alkalommal) Péter Krisztián lett, aki – 
nem meglepő módon – a Sutyerákok 
alakulatát erősítette. 

Köszönöm mindenkinek a részvé-
telt!

Oláh Gábor

Kiráz a hideg
Ha a tüskéket látom,
Leveleket köröttem
Rég nem találom.

Börtönben vagyok!
A csőrikék vakok?

Társaim elhagytak,
Egyedül maradtam.
Érint a napsugár
Gyengéden, fáradtan.

Feszes a bőröm
Izzón hívogat.
Bogyó létemre
Nekem ez maradt.

Csípjél madár!
Mert magnak maradok.
Száram sorvad, 
A földre pottyanok. 
 

Járásbíróság Érden

 Hamarosan elindulhat az Érdi Já-
rásbíróság építkezése a Szabadság 
téren, az orvosi ügyelet melletti tel-
ken, ahol a kivitelező már befejezte 
a bontási munkálatokat. 

Az Érdi Járásbíróság illetékességi 
területe Diósdra, Érdre, Pusztazá-
morra, Sóskútra, Százhalombattá-
ra, Tárnokra és Törökbálintra terjed 
majd ki. Ezek a települések jelenleg 
a Budaörsi Járásbíróság illetékességi 
területéhez tartoznak. 

Az Érdi Járásbíróság 2019. janu-
ár elsején kezdi meg működését. 
Az új bírósági épület ugyan erre 
az időpontra nem készül el, ám 
az ítélkezési munka megkezdődik, 
ugyanis a Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény szomszédsá-
gában, a Felső utca 43. szám alatt 
bérelnek ki ideiglenesen két szintet 
az intézménynek.

Az erdmost.hu nyomán
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Renault MEGANE GrandCoupé
Készletről már 4 399 000 Ft-tól!

renault.hu

A feltüntetett  4 399 000 Ft-os indulóár Renault MEGANE GrandCoupe Life 1,6 SCe 114 verzióra vonatkozik a készlet erejéig, használtautó-beszámítás esetén. Renault Crédit 0% THM: az 
ajánlat Renault MEGANE modellekre érvényes. Az akciós fi nanszírozás a 2018.08.01-től megkötött  vevőszerződésekre érvényes, visszavonásig. Az akciós fi nanszírozás változó kamatozású, 
forintalapú konstrukció, a feltüntetett  0% THM minimum 50% önerő és maximum 24 hónap futamidő esetén érvényes, és az ajánlat egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a fi nanszírozás kamatkockázatát. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlatt ételnek, a részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault Credit 
fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötött ségét kizárja. Az UniCredit 
Leasing Hungary Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhető el. Megane GrandCoupe 
Life 1,6 SCe 114 vegyes fogyasztás l/100 km: 6,3-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 142-144 NEDC-ciklus szerint.

Válassz készletünkből most, 
augusztus végéig 0% THM-mel!

REN_Megane_Keszlet_18Aug_Dealer_A5_Fekvo-v2.indd   1 26/07/18   16:41

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU


