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Március 15-e előestéjén ünnepeltük 
egyik legszebb nemzeti ünnepünket, 
megemlékezvén az 1848-as forra-
dalom eseményeiről. Az ünnepséget 
Somlai Zsuzsanna ünnepi beszéde 
nyitotta meg, felelevenítve az egykori 
történelmi pillanatokat. A Himnusz el-
hangzása után a Pusztazámori Tagis-
kola 4. osztályos tanulóinak színvona-
las műsora következett. 

A Szózat eléneklése után koszorú-
zással folytatódott az emlékezés. A 
pusztazámori önkormányzat nevében 
Pátrovics Benedek polgármester és 
Békési Géza alpolgármester helyezte 
el a megemlékezés virágait az emlék-
műnél. A civil szervezetek részéről 
Garainé Ordas Dóra, Kohutné Csányi 
Hedvig és Pataki Ferencné helyezték 
el koszorúikat. 

Köszönjük a szép és tartalmas 
megemlékezést Somlai Zsuzsanna 
tanítónőnek, aki a műsort rendezte 
és betanította, úgyszintén valameny-
nyi szereplőnek! Köszönet Csernyák 
Krisztina polgármesteri referensnek 

a rendezvény levezetésért, valamint 
Ágoston Csengének a fotózásért.

K. B.

Emlékezés a márciusi forradalomra
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Hőseinkre emlékezünk

Pusztazámor Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

a 2019. május 11-én, szombaton
10 órakor kezdődő, a

Hősök napja alkalmából rendezendő
megemlékezésre és koszorúzásra 
az első és második világháborús 

emlékművekhez.
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Három falu két 
keréken 2019

Kerékpártúra minden korosztálynak 
Sóskút – Pusztazámor – Tárnok

Szeretettel várunk minden kis és nagy 
gyereket 2019. május 25-én 14 óra-
kor Gyermeknapra a Koroda-kertbe.

Hozd magaddal aput, anyut, hogy 
együtt játsszál velük!

Programok: játékpark, óriásbábos 
előadás, pizza-party, mini disco és 
még sok más program.

Információ: Ági nénitől a 06/30 
5962-140-es telefonszámon.

Falunap 2019

Gyermeknap – Pusztazámor 2019. május 25.

Pusztazámor Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja 
Önt, családját, barátait 

a 2019. június 29-én tartandó 
XX. Falunapra.

Programok:

Versenyek:
 – Főző-, bor-, futó-, teke-, sakk- és focikupa 
(jelentkezés Kiss Ágnesnél a 30/5962-140-es, 

Oláh Gábornál a 70/2509-168-as, 
Csóli Ödönnél a 30/5191-087-es, 
Csuta Bercinél a 30/4446-178-as, 

valamint a Miska presszóban a 20/2848-883-as telefonszámon).

Gyerekprogramok: 
Óriáscsúszda, ugrálóvár, arcfestés és még sok más érdekes program.

• Ebéd minden résztvevő részére
• A kilenc magyar kutyafajta bemutatója
• Színpadi programok:

Polgár Peti (paródia)
Abba Sisters (nosztalgiaműsor)
Balázs Fecó műsora
Dirty Slippers koncertje

• Utcabál a Live Party Band zenekarral
• Tűzijáték

Egész napos büfé, amerikai hotdog, grillételek, lángos stb.
Minden program ingyenes!

 Szeretettel várunk mindenkit!
További részletek plakátokon, valamint a www.pusztazamor.hu honlapon.

Előre kijelölt útvonalon, rendőri biz-
tosítással, orvosi ügyelettel 2019. má-
jus 25-én szombaton. Gyülekező és 
nevezési lapok érvényesítése a Koro-
da-kertben 9.30-tól.

Kérjük a szülőket, hogy a kerékpá-
rok műszaki állapotát indulás előtt 
ellenőrizzék, valamint a túrán részt 
vevő gyerekeket lássák el biztonsági 
felszereléssel (sisak, térdvédő stb.).

További információ a 06/30 5962-
140 telefonszámon, Kiss Ágnes szer-
vezőtől kérhető.

Pusztazámor Községi 
Önkormányzat    

Pusztazámor 
Községért Közalapítvány
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Tisztelt temetőlátogatók, sírhelytulajdonosok!

Tájékoztató a sírhelymegváltásról, -újraváltásról

Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét 
arra, hogy az 2008-ban és előtte vál-
tott sírhelyek bérleti díja lejárt. Ezek-
nek a sírhelyeknek a megváltása azért 
jár le, mert megváltásuk akkor 10 évre 
szólt. 

Az új sírhelymegváltás már 25 évre 
szól. Az egyszemélyes sírhely megvál-
tási díja 25 000 Ft, a kétszemélyesé 
50 000 Ft. Az egyszemélyes sírhely 

újraváltási díja 18 750 Ft, a kétszemé-
lyesé 37 500 Ft.

Kérjük a sírhelytulajdonosokat, 
hogy a sírhelymegváltás érdekében 
szíveskedjenek telefonon felhívni a 
Községháza titkárságát munkanapo-
kon, vagy személyesen felkeresni Szi-
mandlné Szolnoki Gabriellát a Köz-
ségházán hétfőnként 8.00 és 15.00 
óra között.

Időpont-egyeztetés a 23/347-438-as 
telefonszámon.

A sírhelymegváltási díj befizetése 
postai úton vagy átutalással lehetsé-
ges.

Intézkedésüket köszönjük.

Pátrovics Benedek
polgármester

Sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhely-megváltással és -újraváltás-
sal kapcsolatban a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 1999. évi XLIII. tör-
vény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X.1.) Kormányrendelet 18. §-a az 
irányadó jogszabály.

Az említett jogszabály azt írja elő, 
hogy a temetéskor koporsós temetés 
esetén 25 év megváltási időnek meg kell 
lennie, az urnás temetésnél 10 évnek.

Ez azt jelenti, hogy a temetést meg-
előzően a sírhely felett rendelkező 

személynek igazolnia kell, hogy a sír-
hely megváltási ideje koporsós teme-
tésnél 25 év, urnás temetésnél 10 év 
megváltási idő biztosított. 

Abban az esetben, ha a megváltási 
idő koporsós temetés esetében pél-
dául még 15 évig érvényes, de nincs 
meg a törvényben előírt 25 év meg-
váltási idő, úgy a különbözetet – ami 
ez esetben 10 év – ki kell egészíteni 
25 évre, tehát 10 év megváltási díjat 
kell megfizetni.

Letelt megváltási idő esetében, 
ha a hozzátartozó úgy dönt, hogy 

hosszabbítani szeretné a sírhelyet, 
azt újra kell váltani. Amennyiben a 
hozzátartozó úgy dönt, hogy nem 
kívánja a sírhelyet újraváltani, írás-
ban kell lemondani a sírhely feletti 
rendelkezési jogáról. Az esetben, ha 
nem mond le írásban a rendelkezési 
jogáról, de nem is váltja meg a lejárt 
sírhelyet, a temető tulajdonosa vagy 
helyette a temető üzemeltetője jogo-
sult a sírhelyet felszámolni, újraérté-
kesíteni.

Temető üzemeltetője

Kóbor ebek, 
elhullott állatok

Ezúton kérem Önöket, 
ha kóbor kutyát vagy 
elhullott, elütött állatot 
látnak, azonnal értesít-
sék a Zöld Sziget Állat-
menhely illetékes szak-
emberét, Kincses Imrét 
a 70/626-7378 telefon-

számon, aki megteszi a szükséges 
lépéseket. 

Előre is köszönjük törődésüket.

Pátrovics Benedek
polgármester

Tudnivalók a kémények 
felülvizsgálatáról

2019. január elsejétől a családi há-
zak kéményeinek rendszeres felül-
vizsgálatát a katasztrófavédelem 
szakemberei végzik el. Amennyiben 
családi házban él és a házba nincs 
bejegyezve gazdál-
kodó szervezet, ak-
kor a kéményseprés 
ingyenes.

A kéményseprő 
akkor jön, amikor-
ra a kéménytu-
lajdonos kéri, és 
időpontot egyeztet 

vele. Ezt megtehetik a normál díjas 
06-70/641-8532, 06-70/667-9888 
telefonszámokon, vagy az ingyenes 
1818-as számon. Online a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.

hu honlap ügyfélszol-
gálati oldalán.

Évente legalább 
egyszer ellenőriztesse 
kéményeit!

Emellett rendszere-
sen ellenőriztesse fű-
tőeszközeit, kazánját, 
konvektorját!
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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

Négy éve, 2014-ben készült el a terv 
az iskolaudvar átalakítására, de csak 
harmadszorra sikerült pályázati forrást 
nyerni a megvalósításhoz. 2018. au-
gusztus elején kezdődött és novem-
berben fejeződött be a sportudvar 
felújítása. A kivitelezés 47 334 061 fo-
rintba került, ebből 18,3 millió forintot 
nyertünk el, a fennmaradó 29 millió 
forintot a település fizette. Ebből a 
pénzből a tereprendezést, a gumibur-
kolatú sportpályát és a kiegészítő léte-
sítményeit, a hozzá kapcsolódó spor-
teszközöket, mint például a lelátót, a 
labdafogó hálót, a többfunkciós sport-
kaput, a labdatölcsért, a lépcsősort, 
a játszóeszközök felújítását, a padok 
elhelyezését, a pergolák áthelyezését, 
a növénytelepítést és az automata ön-
tözőrendszer kiépítését valósítottuk 
meg. 

Egy éve azt írtam le, hogy szeret-
nénk, ha az iskolások és a tanítók 
örömüket lelnék a játékra, pihenésre 
alkalmas új, park jellegű udvarban. 
Az elmúlt időszak tapasztalatai azt 
mutatják, hogy lehet, hogy valaki 
örömét leli az udvarban, de az nem 
az önkormányzat, mert nekünk csak 
a pénz kifizetése és a rendszabályo-
zás jut. 

Az udvaron játszani lehet, de nem 
úgy, ahogy most teszik. Egy-két példát 
fel is hozok ennek alátámasztására: a 
gyerekek rendre elhordták a félmá-
zsás padokat a virágágyás közepé-
be, összetörték a facsemetéket tartó 
karókat, a nagy rézsűre ültetett füvet 
teljesen kiszánkózták, a tornaterem 
mögötti rézsűt úgy kikaparták és ki-
csúszkálták, hogy méretes gödör tá-
tong egy helyen. A járdák tele vannak 
kaviccsal, homokkal, szeméttel, a kert 
felső szintjén szétdobált szemét, szi-
ta, homokozóban használatos játék, 
papírlapok vannak, a pergolák alatti 
asztalon ráhordott fű, kövek, a facse-
meték kitámasztó karóinak darabjai, 
a lépcsőkből kirángatott farönkök 
díszelegnek. Ehhez csak azt fűzném 
hozzá, hogy gyerek felügyelet nélkül 
nem tartózkodik az udvaron, azt tudja 
csinálni, amit megengednek neki. 

Szeretném kiemelni, hogy szánkó-
zásra most már teljesen alkalmatlan az 
udvar, egyfelől azért, mert szánkózásra 
veszélyesen meredekké vált, másfelől 
azért, mert a régi elhanyagolt szánkó-
zóhely helyén most füvesített partoldal 
van (lenne, ha maradt volna fű). De ezt 
valahogy senki sem akarja tudomásul 
venni, sőt a többszöri tiltás ellenére 
szánkóztatták a gyerekeket. Karácsony 
előtt addig fajult a helyzet, hogy kény-
telenek voltunk elzárni a műanyag 
szánkókat. Idén kivételesen szeren-
csések voltunk, mert a gumiburkolatú 
pályát még nem sértették fel. Ha a jövő 
télre nem vezetünk be teljes tiltást, ak-
kor már nem kerülhetjük el a százezres 
költségű helyrehozatalt. 

Úgy tűnik, hogy az iskolaudvart 
használók nem tisztelik az önkor-
mányzat által befektetett pénzt és a 

kivitelezők által elvégzett munkát, 
nem veszik tudomásul, hogy be kell 
tartani a „játékszabályokat”. 

A kérdés az, hogy csak mi érez-
zük át az alkotás örömét, vagy más is 
képes ráébredni arra, hogy meg kell 
óvni azt, amit kapunk, nem pedig a 
földdel egyenlővé tenni. 

Napelemes rendszer

Az oktatási épületnél maradva szeret-
nék beszámolni arról, hogy az elmúlt 
év októberében megtartottuk az ok-
tatási épületegyüttes napelemes rend-
szerének próbaüzemét. A munkát a 
Lefler Solar Kft. végezte. A kivitelezés 
14 682 686 forintba került. A teljes 

összeget mi teremtettük elő, nem tud-
tunk pályázni rá. A 104 darab napele-
met a tornaterem tetőzetére szerelték 
fel. A rendszer automatikusan műkö-
dik, a napsugárzás erősségének függ-
vényében termeli a villamos energiát. 
Áramszünet esetén a rendszer auto-
matikusan leválasztja magát a villa-
mos hálózatról, majd a hálózat vissza-
térésekor automatikusan csatlakozik 
a szinkronizálás után. A napelem-
modulok nem igényelnek rendszeres 
tisztítást, felületét az esővíz lemossa. 
A kivitelező folyamatosan nyomon 
követi a rendszer működési állapotát 
és a lehető legrövidebb időn belül 
beavatkozik a hibák elhárítása érdeké-
ben. Szintén a rendszerhez tartozik a 
villamosenergia-mérőhely szabványo-
sításának elvégzése, erre 129 380 fo-
rintot költöttünk. A feladat keretén be-AZ ISKOLAUDVAR

104 DARAB NAPELEM KERÜLT 
A TORNATEREM TETŐZETÉRE
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lül, tekintettel az iskola sportudvarán 
kiépítendő automata öntözőrendszer 
új energiaigényére, megbízást adtunk 
arra is, hogy a szakemberek az egész 
energetikai rendszert átvizsgálják, 
és engedélyeztessék az ELMŰ-nél a 
hálózatbővítést. Most az elektromos 
hálózat felülvizsgálata és a főzőkony-
ha áramellátásának stabilizálása van 
soron. 

Gyógyszertár

A gyógyszerész több mint egy éve, 
2017 decemberében egyeztetés nél-
kül megszüntette a zámori fiókpati-
ka működtetését. Tavaly év elején, a 
sóskúti községházán König Ferenc 
sóskúti polgármester, a gyógysze-
rész, dr. Újházi Miklós jegyző és jó-
magam részvételével egyeztettünk a 
kialakult helyzetről és a megoldási, 
segítségnyújtási lehetőségekről. Er-
kölcsi és anyagi támogatást ajánlott a 
két önkormányzat. Cserébe ígéreteket 
kaptunk, többek között a zámori fiók-
patika napokon belüli újranyitásáról. 
Azóta semmi sem történt, de újabb 
információt sem sikerült szereznem 
arról, hogy a gyógyszerész miként 
szeretné rendezni ezt a fenntartha-
tatlan helyzetet, mert erről egyáltalán 
nem hajlandó nyilatkozni. A fiók-
patika bezárása a lakosság számára 
anyagi és szervezési nehézséget is 
jelent. Érdig kell utazni ahhoz, hogy 
ki lehessen váltani a gyógyszereket. A 
sóskúti gyógyszertárban sincs igénybe 
vehető szolgáltatás, mert vagy nincs 
gyógyszer, vagy egyszerűen nincs is 
nyitva, akkor sem, amikor a szolgálati 
rendje szerint nyitva kellene lennie. 
Sorozatos lakossági panaszok szólnak 
arról, hogy nem tudja kiszolgáltatni 
a gyógyszereket, a tartozásra bevett 
gyógyszereket nem szerzi be a meg-
ígért időpontra, egyes esetekben két 
hetet is késik. 

Bejelentésem alapján a régióvezető 
tisztigyógyszerész helyszíni szemlét 
tartott, ahol ígéretet kapott a gyógy-
szerésztől a zámori patika újranyitásá-
ról. Ez több mint egy hónapja történt, 
és mégsem nyitott ki a gyógyszertár. 
Úgy vélem, hogy a feltárt szabályta-
lanságok alapján a működési enge-
dély visszavonása megoldást nyújt-
hatna arra, hogy Pusztazámor és 

Sóskút települések gyógyszerellátása 
megoldódjon egy másik közforgalmú 
gyógyszertár vagy egy fiókgyógyszer-
tár nyitásával. Az önkormányzatnak 
nincs más eszköze, csak a tisztigyógy-
szerész informálása a változatlan 
helyzetről, de ígérem, nem adjuk fel 
és ha kell, hetente telefonálok vagy 
írok levelet neki.

A Móricz Zsigmond utca 
csapadékvíz-elvezetése

Zámoron is megnőtt a nagy intenzitá-
sú zivatarok száma, ami esetenként je-
lentős károkat okoz. Például a Móricz 
Zsigmond utcában nem tud szabályo-
zottan elfolyni a víz, gyakran elönti a 
járdát, már nem egyszer előfordult, 
hogy befolyt egy mélyebben fekvő 
garázsba is. A szélsőséges időjárásnak 
köszönhetően ez a helyzet tovább is 
romolhat. Ennek megelőzésére az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy átépít-
teti a jelenlegi vízelvezető-rendszert. 
Elkészültek a tervek, készül a tervezői 
költségbecslés is. Úgy vélem, hogy a 
nyáron el tudjuk végezni ezt a mun-
kát. Itt ragadom meg az alkalmat, és 
kérem meg a tisztelt ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a házuk előtti árkot le-
gyenek szívesek kitakarítani, valamint 
a kerítés és az árok közötti területet 
rendben tartani annak érdekében, 
hogy megelőzzük a csapadékvizek 
rombolását. 

Fahíd felújítása

Már 2016-ban beszámoltam arról, 
hogy olyan sikeresek voltunk a pá-
lyázatunkkal, hogy megnyertük a 
fahíd teljes újjáépítésének költségét. 
2017 karácsony tájékán megvettük 
a szükséges faanyagokat, ezután be-
tároltuk, és a szükséges konzerválási 

munkákat is elvégeztettük. Szeptem-
berben elbontattuk a régi hidat és a 
kivitelező megkezdte az előkészített 
új tölgyfaelemek helyreillesztését. A 
fahíd hossza és kialakítása nem válto-
zott. A járófelület a főtartókra rögzített 
keményfa pallók biztosítják. A gyors 
és szakszerű munkavégzésnek kö-
szönhetően már október elején meg 
tudtuk nyitni a gyalogos forgalom szá-
mára. A felújítás 2 756 640 forintba 
került. Igazán szép lett. 

Tűzoltók segítsége

A Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai az önkormányzat megrendelé-
sére kiigazítottak vagy kivágtak több 
olyan fát, melyek megérettek erre. 
Többek között a Bartók, a Kossuth, a 
Petőfi utcában tevékenykedtek. Sajnos 
csak pár órát tudtak itt tölteni. De mi-
vel félbehagyták a munkavégzést, egy 
későbbi egyeztetett időpontban ismét 
rendelkezésünkre állnak. 

Szemétgyűjtés

Még márciusban bejelentést kaptunk 
arról, hogy a hulladékkezelő felé az 
S-kanyarnál levő földúton nagy meny-
nyiségű illegálisan lerakott hulladék 
található. A helyi lelkes környezetvé-
dők helyszínmegjelölése alapján, az 
érintett gazdák részvételével, meg-
kezdtük a külterületi földutak hulla-
dékmentesítését. A gazdák adták a 
szállításhoz a traktorokat, az önkor-
mányzat pedig a rakodógépet. Ösz-
szesen 168 tonna illegálisan lerakott 
szemetet szállítottunk el a bejelentett 
helyről. A további szemétlerakás meg-
előzésére sorompót helyeztettünk ki a 
földút kezdetéhez. Fentiek is bizonyít-
ják, hogy az önkormányzat igenis fog-
lalkozik a szemétkérdéssel, anyagilag 
is rendszeresen áldozunk rá. Az ön-
kormányzat és a civilek sokat tesznek 
azért, hogy élhető maradjon Puszta-
zámor, de sajnos az illegális szemét-
lerakókat nem tudjuk megfékezni. 
Folyamatosan keresik a lerakóhelye-
ket, mi pedig folyamatosan megyünk 
utánuk és szedjük össze a szemetüket. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

A MEGÚJULT HÍD
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Képviselő-testületi határozatok 

1/2019. (I. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja a 2018. évi művelődé-
si és könyvtári tevékenységről szóló, melléklet 
szerinti beszámolót. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2/2019. (I. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a melléklet szerint elfogadja a köz-
ség 2018. évi programjainak tervezetét 6 000 
000 forintos költségtervvel.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2019. évi költségvetésben való meg-
tervezéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3/2019. (I. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az önkormány-
zati tulajdonú, Pusztazámor, 354 helyrajzi 
számon nyilvántartott, 1674 m² nagyságú, ki-
vett lakóház és udvar megnevezésű ingatlant 
pályázat útján értékesíti a határozat mellékle-
tét képező pályázati hirdetményben foglaltak-
nak megfelelően.

Pusztazámor Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkor-
mányzati tulajdonú, Pusztazámor, 417 hely-
rajzi számon nyilvántartott, 993 m² nagyságú, 
belterületi beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant pályázat útján értékesíti a határozat 
mellékletét képező pályázati hirdetményben 
foglaltaknak megfelelően.

A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, 
hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntés végre-
hajtása érdekében gondoskodjon a pályázati 
felhívásra vonatkozó hirdetmény helyben szo-
kásos módon való meghirdetéséről úgy, hogy 
az ajánlattételi határidő 2019. április 30. legyen.

Határidő: a hirdetmény közzétételére a 
döntést követő 45 napon belül

Felelős: jegyző

4/2019. (I. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
Képviselő-testület 2019. évi I. féléves munka-
tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5/2019. (I. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkor-
mányzati rendelet

9–10. §-a alapján döntsön úgy, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-as 
eredményeire tekintettel

Csuta Johanna pusztazámori lakos 10 000 Ft
Csuta Boglárka pusztazámori lakos 15 000 Ft
Csuta Dorottya pusztazámori lakos 50 000 Ft

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

6/2019. (I. 14.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a kertészeti, parkgondozási 
munkák és ezzel kapcsolatos egyéb szolgál-
tatások elvégzésére kötött, 2017. március 8. 
napján kelt vállalkozási szerződést a 2019. 
január 14. napján lefolytatott egyeztetések 
eredményeként közös megegyezéssel mó-
dosítsa úgy, hogy a vállalkozói szerződés 6., 
7., 8. pontjában meghatározott díjakat 8%-
kal megemeli, változatlan műszaki tartalom 
mellett. A díjemelés 2019. január 1. napjától 
hatályos. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7/2019. (I. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pusztazámor Községért Közala-
pítvány (2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 
1.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Képvi-
selő-testület 33/2018. (III. 26.) számú határoza-
ta alapján nyújtott 6 millió forint, mint alapít-
ványi célok megvalósítására szóló támogatás 
felhasználásából fennmaradt 882 735 forintot a 
Pusztazámor Községért Közalapítvány a 2019-
es rendezvényekre és működésre fordítsa.

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/2019. (I. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

1. A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat 
figyelembe véve a Pusztazámori Napköziott-
honos Óvodába történő beiratkozás időpont-
ját a 2019/2020. nevelési évre az alábbiakban 
állapítja meg: 

2019. április 25–26. 8.00–16.00 óra között
A beiratkozás helyszíne: Pusztazámori 

Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor, 
Petőfi Sándor u. 27.)

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt 
megelőzően legalább 30 nappal korábban a 
fenntartó helyben szokásos módon, az ön-

kormányzat és az óvoda honlapján, valamint 
kifüggesztett hirdetményen teszi közzé.

Határidő: 2019. március 22. 
Felelős: polgármester, 
jegyző, óvodavezető

2. A Pusztazámor Községi Önkormányzat a 
fenntartásában működő Pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvodában a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. (2) bekez-
dés b) pontja alapján a 2018/2019. nevelési 
év nyári zárva tartásának idejét az alábbiak 
szerint határozza meg:

A zárva tartási idő: 2019. július 15. – 2019. 
augusztus 12.

Nevelés nélküli munkanap: 2019. augusz-
tus 12. (hétfő)

Nyitás: 2019. augusztus 13. (kedd)
Utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda 

nyári zárva tartási időpontjairól, a nyitási idő-
pontjának meghatározásáról a helyben szoká-
sos módon tájékoztassa a szülőket. 

Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: óvodavezető

9/2019. (I. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pegazus Sport és Művészeti 
Egyesület (2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 
19., képviseletre jogosult neve: Gedeon Zsolt, 
adószám: 18178467-1-13) számára Csuta Do-
rottya nemzetközi versenyeztetési feltételei-
nek biztosítására 81 000 Ft támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére. A képviselő-testület utasítja a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2019. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülönített 
kerete, illetve a tartalékalap terhére.

Határidő: 2019. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző

10/2019. (I. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a faültetési prog-
ram második ütemét tavasszal nem indítja el, 
az első ütem eredményeinek ismeretében fog 
dönteni a fásítási munkálatok folytatásról.  

11/2019. (I. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a sóskúti Andreetti Károly 
Általános Iskola és Művészeti Iskola tanulói 
számára szervezett színházlátogatásokhoz 
kapcsolódó szállítási költséghez 47 500 forint 
támogatást nyújt. 

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

Határidő: 2019. február 14.
Felelős: polgármester, jegyző
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12/2019. (II. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal el-
fogadja.

13/2019. (II. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az orvosi ügyelet kivonuló au-
tójára kért 2019. évi többletfinanszírozásáról 
azt követően dönt, hogy az ügyelet tájékoz-
tatást ad a kivonuló autó tavalyi pusztazámori 
esetszámairól, az ezzel kapcsolatos lakossá-
gi panaszokról és azok kezeléséről. Az erről 
döntő ülésre a szolgáltató képviselőjét meg 
kel hívni.    

14/2019. (II. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felkéri Pusztazámor és Sóskút 
polgármesterét, vizsgálják meg, hogy van-e 
mód ideiglenesen a jelenlegitől eltérő módon 
(pl. patikabusz) megoldani a gyógyszertári el-
látást Sóskút és Pusztazámor településeken. 
Ha igen, akkor fel kell mondani a patikahelyi-
ség bérleti szerződését és meg kell vizsgálni, 
lehetséges-e Sóskút és Pusztazámor területé-
re egy újabb, azaz összesen két gyógyszertári 
praxist engedélyeztetni. 

15/2019. (II. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy sóskúti területen bölcsődét létesítsen 
Sóskút Község Önkormányzattal közös be-
ruházásban, közös fenntartásban, mindkét 
település lakosságának ellátására. A további 
döntéseket az igények és lehetőségek elem-
zése után lehet meghozni. 

16/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a kertészeti, parkgondozási 
munkák és ezzel kapcsolatos egyéb szol-
gáltatások elvégzésére kötött, 2017. március 
8. napján kelt vállalkozási szerződést közös 
megegyezéssel módosítja úgy, hogy a vállal-
kozói szerződés 6. pontjában meghatározott 
díjakat nettó 92 242 forinttal megemeli, válto-
zatlan műszaki tartalom mellett. A díjemelés 
2019. március 1. napjától hatályos. 

Határidő: azonnal   
 Felelős: polgármester

17/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy a 
tulajdonában levő, Pusztazámor, 721 hrsz.-ú 

zártkerti művelés alól kivett terület megneve-
zésű 5658 m2 területű ingatlant értékesíteni 
kívánja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy 

– értékbecslő szakvéleményt készíttessen 
a szóban forgó ingatlanról. Az értékbecslés 
elkészültével új képviselő-testületi döntés 
szükséges a későbbiekben az ingatlan eladási 
árának meghatározására.

– tárgyalásokat folytasson az ingatlan 
adás-vétele ügyében.

– konkrét vételi szándék és ajánlat esetén 
elkészíttesse az adásvételi szerződés terveze-
tét.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

18/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat képvise-
lő testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, 
hogy önkormányzati bölcsőde hiányában a 
bölcsődei ellátás más formáját igénybe ve-
vők részére nyújtható támogatásokról szóló 
rendelet-tervezetet készítse el, és terjessze a 
testület elé. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

19/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az Inter-Ambu-
lance Zrt.-től (1145 Budapest, Thököly út 165. 
I/5) az érdi orvosi ügyelet mentőtiszti autója 
2018-as szolgálatteljesítéséről beszámolót 
kér.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
fogalmazza meg azokat a betegellátással kap-
csolatos kérdéseket, melyekre testület a be-
számolóban választ vár.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

20/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkor-
mányzati rendelet

9–10. §-a alapján döntsön úgy, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-as 
eredményeire tekintettel

Csuta Johanna pusztazámori lakos 5000 Ft
Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

21/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Te-
Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! 
mozgalomhoz. A szervezett szemétgyűjtés 
2019. március 18–24. között kerül megrende-
zésre. 

Határidő: 2019. március 24.
Felelős: polgármester, jegyző

22/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy saját kiadvány-
ként Csóli Vincéné 100. születésnapja alkal-
mából a dr. Fekete Zsuzsanna és Kiss Zoltán 
által szerkesztett „Tera mama 100” című jubi-
leumi füzet 2019. évben történő kiadásához 
400 000 forint keretösszeget biztosít.   

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-
ről a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására és a szükséges intézkedések megtéte-
lére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

23/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal 
Közhasznú Alapítvány (1157 Budapest, Nyír-
palota út 5. fszt. 2., adószám: 18283396-1-42) 
által a Semmelweis Egyetem SOTE II. számú 
Gyermekklinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 
7–9.) számára átadni kívánt 2 db vérnyomás-
mérő monitor beszerzésének támogatására 
vonatkozó kérelme alapján úgy dönt, hogy a 
cél teljesülése érdekében 50 000 Ft, az az Öt-
venezer forint támogatást nyújt az Alapítvány 
számára.

A Képviselő-testület utasítja a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifi-
zetésről a 2019. évi költségvetés civil szerve-
zetek támogatása céljából elkülönített kerete 
terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására és a szükséges intézkedések megtéte-
lére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

24/2019. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a 
Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 
Budapest, Bókay János utca 53., adószám: 
19010289-1-42) számára a koraszülött men-
tési rendszer működéséhez 50 000 Ft, azaz 
Ötvenezer forint támogatást nyújt.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására, és a szükséges intézkedések megté-
telére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós
 polgármester jegyző
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A hulladék elszállításának rendje 2019-ben

Köszönetnyilvánítás
Egy temetés margójára

Tisztelt pusztazámori Lakos, tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vo-
natkozóan a hulladék elszállításának rendjéről és az ezzel 

kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulla-
dékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon reggel 
6:00-ig kikészíteni szíveskedjen. 

Nyírségi sokgyermekes családból ér-
kezett a fővárosba, majd a sors úgy 
hozta, hogy Pusztazámoron lelt vég-
ső nyugalomra. Édesanyám, Varga 
Lászlóné, Piroska erős és büszke asz-
szonyként, csodás anyaként 50 éven 
keresztül élt Édesapámmal szép éle-
tet. Pusztazámorra 8 éve költöztek, és 
folyamatosan azt hallgattam tőle, 
hogy milyen csodás itt élni, milyen 
kedvesek az emberek, a szomszédok, 
az Egyházközösség, mennyire hálás 
a sorsnak, hogy itt élhet. Ezt az szép 
nyugdíjas életet törte meg kegyetlenül 
és alattomosan a betegség, mely ellen 
hősiesen küzdött, de legyőzte őt vé-
gül, elszakítva férjétől, fiától és uno-
kájától.

Amiért kötelességemnek éreztem, 
hogy tollat ragadjak, az az, amit én 
magam is tapasztaltam, bárhol is jár-
tam a faluban, szeretetet, együttérzést, 
támogatást, mely igazolta azt, hogy 
amit Édesanyám mindig is mondott, 
ajándék itt élni.

Köszönöm mindannyiuknak, akik 
ismerték és szerették Édesanyámat, 
hogy utolsó éveit barátságukkal, sze-
retetükkel széppé tették, és utolsó 
útjára elkísérték vagy elmondtak érte 
egy imát.

Mély tisztelettel, köszönettel
a gyászoló család:

Varga László és Édesapja
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A pusztazámori polgárőrség 
évek óta felügyeli a falu la-
kóinak biztonságát, szükség 
esetén együttműködve a ren-
dőrséggel, a katasztrófavéde-
lemmel, valamint a tűzoltó-
sággal. 

A szervezet jelenleg 20 ak-
tív taggal működik; elnöke 
Babar Zoltán, alelnöke Takács 
Norbert, az egyesület titkára 
Orosz Benjámin János, pénz-
tárosa Balogh József, az Elle-
nőrző Bizottság elnöke pedig 
Pató Sándor. A polgárőrség to-
vábbi tagjai: Varga Tibor, Pató 
Zsolt, Bandula Attila, dr. Vá-
sárhelyi-Nagy Anikó, Kijacsek 
István, Mizsei János, Hornyák Csaba, 
Hernádi László, Takács Zoltán, Figura 
Szilárd, Oláh Kálmán, Mészáros Péter, 
Pálok-Ney Attila, Bárkányi Zsolt és 
Mózes Krisztián. 

Az egyesület tagjainak tevékenysé-
ge kettős: egyfelől különböző napsza-
kokban folyamatosan járják a falut, 
ami ezért szükséges, hogy a rossz 
szándékú emberek számára a be-
osztás és a szolgálati idő ne legyen 
lekövethető, másfelől részt vesznek a 
települési rendezvényeken, legyen az 
önkormányzat által szervezett prog-
ram vagy az iskola szervezésében le-
bonyolított esemény. 

Fontos megemlíteni, hogy a szerve-
zetben részt vevő személyek dolgozó 
emberek, akik saját elhatározásukból 
és szabadidejükben végzik társadalmi 
munkájukat a faluközösség érdeké-
ben, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

Ha akkor merülne fel sürgős beavat-
kozás igénye, amikor nincs szolgálat-
ra beosztott munkatárs, akkor azon-
nal értesítik az illetékes hatóságokat. 
Szerencsére nagyon csekély számú 
problémás ügy kerül napvilágra Pusz-
tazámoron, ez a polgárőrség háttér-
munkájának is köszönhető.

A polgárőrség arra hívja fel a tisz-
telt lakosok figyelmét, hogy gyorsabb 
ügyintézést biztosíthat a 107-es tele-
fonszám hívása halaszthatatlan, rend-
kívüli eseteknél, mint a polgárőrség 
megkeresése.

A szolgálati autó az évek során a 
folyamatos használat miatt nagyon 
rossz állapotba került, szinte műkö-
désképtelen volt, a vele való közle-
kedés pedig életveszélyessé vált. Ezt 
a problémát a közelmúltban sikerült 
orvosolni, amit Babar Zoltán, a pol-
gárőrség elnöke és mint pusztazámori 
lakos ezúton is szeretne megköszönni 
saját, valamint a polgárőrök nevében 
is Bandula Attilának és kedves felesé-
gének, dr. Vásárhelyi-Nagy Anikónak, 
akik közel 300 000 forinttal járultak 

hozzá a gépjármű felújításá-
hoz.

A polgárőrség jövőbeni ter-
vei közt szerepel a felszere-
lések fejlesztése, valamint az 
említett autó végleges lecseré-
lése egy éven belül egy mű-
ködőképes, megfelelő kiállású 
gépjárműre, amivel a tagok a 
rendőrséggel közös szolgá-
latot lesznek képesek ellátni. 
Ezen igényt az egyesület tag-
jai természetesen már Pátro-
vics Benedek polgármester 
úrnak is jelezték, aki minden 
tervüket támogatja az önkor-
mányzat nevében. Jelenleg 
a szervezet tagjai még sok 

egyéb dolgot is saját pénzből finanszí-
roznak, ilyen például az üzemanyag, 
amit Babar Zoltán sok esetben maga 
fedez, vagy a tagsági díj befizetése, 
amely elengedhetetlen az egyesület 
működéséhez. 

Ha a polgárőr egyesületet a lakosság 
vagy a helyi vállalkozók is szívesen 
támogatnák, az hatalmas segítség és 
óriási visszajelzés lenne a tagok szá-
mára, hiszen ezáltal munkájuk elis-
merést nyerne, és a falu lakóinak ezen 
összefogása szolgálatuk fontosságát is 
bizonyítaná, mely szolgálat mindany-
nyiunk közös érdeke, hiszen szeretett 
falunk biztonsága és védelme a helyi 
polgárőrökön is múlik. 

Aki támogatásával szeretné segíte-
ni az önkéntes polgárőrök munkáját, 
az egyesület bankszámlájára történő 
befizetéssel megteheti. (Bankszámla-
számunkat – technikai okok miatt – a 
Zámori Hírek következő számában 
adjuk közre.) A felajánlásokat a pol-
gárőrség nevében előre is köszönjük 
szépen.

Az egyesület minden egyes tagjának 
köszönjük folyamatos és áldozatkész 
munkáját, mely nélkül mi, pusztazá-
mori lakosok nem éreznénk magunkat 
ilyen biztonságban, mint jelenleg.

Nagy Beatrix

A Pusztazámori Polgárőr 
Egyesület működéséről
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Fontos információk a szakrendelés igénybevételéhez

Alapesetben a pusztazámori betegeknek fizetniük kell a 
laborszolgáltatásért, kivéve, ha

– biatorbágyi a beteg háziorvosa

– a laborbeutaló a biatorbágyi egészségházban dolgozó 
szakorvostól van.

Bizonyos esetekben csak térítés ellenében tudják a vizs-
gálatot elvégezni. Érdeklődni a (23) 534-560-as telefonszá-
mon lehet.

Szakrendelés Orvos Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Földszint
Laboratórium – Beutaló
Előjegyzés nincs VÉRCUKOR TERHELÉS 6.30

6:30–08:30 6:30–08:30 6:30–08:30 6:30–8:30 6:30–8:30
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30

Leletkiadás  8:00–18:30 8:00–18:30 8:00–18:30 8:00–18:30    8:00–14:30
Sebészet 
Előjegyzés nincs

Dr. Garcia N. J. Alonso 8:00–12:00   14:00–18:00  

Érsebészet – Beutaló
Előjegyzés 534-560

Dr. Sepa György szerdánként havi 1x 8:00–12:00   
      

Reumatológia – Beutaló
Előjegyzés 534-560

Dr. Breiner Iván  9:00–13:00    
  15:00–19:00  9:00–11:00  

Ortopédia – Beutaló
Előjegyzés 534-560

Dr. Csákányi László    9:00–13:00  
Dr. Somogyi Péter 8:30–12:30     

Bőrgyógyászat SZÜNETEL      
Pszichiátria 
Előjegyzés 534-560

Dr. Benedek Judit   13:00–17:00  8:00–12:00
Dr. Hullám István   8:00–13:00    

Gyógytorna
Előjegyzés 534-560

Bán Réka 8:00–11:00  8:00–11:00   
      

Fizikoterápia
Előjegyzés nincs 534-566

Nagy Emese 9:30–12:30  9:30–12:30  9:00–12:00
  16:00–19:00  16:00–19:00  

Emelet
Ultrahang – Beutaló
Előjegyzés 534-560

Dr. Kollai Géza     9:00–13:00
      

Ultrahang MAGÁN   15:00–17:00     
Kardiológia – Beutaló
Előjegyzés 534-560
 
 
 

Dr. Kerkovits Gábor 9:00–13:00     
Dr. Zsáry András minden hó első csütörtök/ EKG:13:0–14:30 15:00–19:00  
Dr. Förhécz Zsolt  EKG:13–14:30 15:00–19:00   
Dr. Jánoskuti Lívia  EKG Nincsen 8:00–12:00  
Dr. Koós Csaba  14:00–19:00   

Belgyógyászat-Beutaló
Előjegyzés 534-560
 

Dr. Lehel István  8:00–12:00 13:00–16:00   
Dr. Török Katalin   9:00–12:00   
Dr. Speer Gábor   havi 2x 8:00–12:00  

Diabetológia -Beutaló
Előjegyzés 534-560

Dr. Horváth Viktor  16:00–20:00    
      

Neurológia – Beutaló
Előjegyzés 534 -560

Dr. Egervári Ágnes     8:00–12:00
Dr. Lovas Gábor  (havi 2x ) 10:00 – 14:00   
   14:00–18:00 Carotis-nyaki ér UH

Nőgyógyászat
Előjegyzés 534 -560

Dr. Tamási Ferenc 15:00–18:00     
Dr. Dobos István   9:00–12:00 9:00–12:00  

Urológia 
Előjegyzés 534-560

Dr. Bátory András  16:00–19:00    
      

Szemészet
Előjegyzés 534-560

Dr. Kerek Tünde     8:00–12:00
Dr. Lógó Zsuzsanna mind: hó 3x kedd 8:00–12:00                 

Fül -orr-gége 
Előjegyzés nincs

Dr. Simon Nóra, 
Dr. Fain András,
Dr. Koncz József

 15:00–18:00   
    

Gyermek Fül-orr-gége
MAGÁN

Dr. Katona Gábor  15:30–18:00 előj: 534-560, Nagy Erika 06/20 4905940

Masszázs 
Előjegyzés 534-560

Csete Benjamin  10.00–18.00  10.00–18.00  

A Biatorbágyi Szakrendelő rendelései
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Idén is meghirdették a TeSzedd! elne-
vezésű szemétszedési akciót, amely-
hez kapcsolódott Pusztazámor is. 
Egyre többen gondolták úgy, hogy 
tenniük kell valamit a környékükön 
eldobált szemét és az illegális hulla-
déklerakók ellen.

Az akció egy hete alatt három alka-
lommal gyűltünk össze változó létszám-
ban. Összesen 59 ember vett részt a 
szemétszedésben, volt aki többször is 
rajthoz állt. A gyerekek is szép számban 
és nagy lelkesedéssel kísérték el szülei-
ket. Nagy segítséget jelentettek, vidám-
ságot hoztak az egyébként sziszifuszi, 
fárasztó és elkeserítő munkába; néha 
még azt is elfelejtettük, hogy elgondol-
kodjuk rajta: vajon ki lehetett az, aki 
képes volt kihordani mindazt például 
a patakpartra vagy a gyúrói útra, amit 
egyébként elvihetett volna a hulladék-
lerakóba, vagy simán kirakhatott vol-
na a kukába. A kommunális hulladék 
elszállítása Zámoron ingyenes, így ez 
az egész érthetetlen. Bár megérthető 
akkor, ha úgy gondoljuk, hogy nem 
zámoriak voltak azok, akik idehozták. 
Vagy talán a vállalkozók gondolják úgy, 
hogy egyszerűbb lerakni a szemetes 
sittet a falu szélén, mint egy lerakóban 
fizetni érte? Találtunk mindenfélét, ka-
napét, ruhákat, tankönyveket, permete-
zőt, alkatrészeket, akár egy házat is be 
tudtunk volna rendezni az összegyűjtött 
lomokból. Ez számokban megjelenítve 
annyit jelent, hogy 170 db 160 literes 
zsákot töltöttünk meg szeméttel, ez 27 
m3-t (!) jelent, plusz 10 autógumi a pa-
takból és a gyúrói útról.

Az iskolások is csatlakoztak az ak-
cióhoz, lelkes munkájukat csokival ju-
talmaztuk, köszönjük nekik és tanára-
iknak, hogy részt vettek a munkában.

Vasárnap délutánra elfáradtunk, de 
büszkék voltunk magunkra, hogy tisz-
tává varázsoltuk a falut, ugyanakkor el 
is keseredtünk, amikor összeszámol-
tuk a szemeteszsákokat. Egyikünk sem 
gondolta volna, hogy egy kis faluban, 
ahol láthatóan tisztaság van, ennyi 
szemét összegyűlhet.

Pataki Ferencné, Zsuzsa néni veze-
tésével a helyi lelkes fiatalok finom 

bográcsgulyást főztek nekünk. Hálá-
sak vagyunk Zsuzsa nénin túl férjé-
nek, Pataki Ferencnek, Varsányi Lász-
lónak, Hornyák Róbertnének, Vadas 
Gábornénak. Ezzel két jót is csele-
kedtek. Egyrészt levették az ebédfő-
zés gondját a vállunkról, másrészt 
nekik köszönhetjük, hogy jó hangu-
latban tudtuk befejezni az egész he-
tes akciót. Ezúton is köszönjük nekik. 
Az önkormányzat is nagy támogatója 
volt a szerveződésnek: biztosította a 
gyerekek számára a jutalomcsokit, a 
zsákokat és a kesztyűket, illetve hoz-
zájárult az ebédhez. Köszönet illeti 
ezért polgármester urat.

De a legnagyobb köszönet a részt-
vevőket illeti, azokat, akik eljöttek, 
szabadidejüket és munkájukat áldoz-
ták a település tisztaságáért. Szeret-
nénk, ha a jövőben minden falubeli 
nemcsak a házát, hanem a falut és an-
nak környékét is a magáénak érezné, 
rendben tartaná, és akkor talán jövőre 
kevesebb szemetet kell majd a zsá-
kokba gyömöszölnünk.

Rátay Csilla
az önkormányzat által 

felkért koordinátor

TeSzedd! akció a tisztább Pusztazámorért

A FŐZŐCSAPAT TAGJAI

A GYEREKEK IS KIVETTÉK A RÉSZÜKET A MUNKÁBÓL
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Március 16-án tartottuk a puszta-
zámori tornateremben a már-már 
hagyományos teremkupánkat. Idén 
összesen 4 együttes mérte össze az 
erejét, csapatonként 3+1 fő részvé-
telével. A sportesemény a szokott 
módon, játékvezető közreműködé-
se nélkül, rendkívül sportszerűen és 
kiváló hangulatban zajlott le. A kör-
mérkőzések során minden egyes csa-
pat 2 alkalommal is játszott az összes 

ellenfelével. Az eredmény annyira 
szoros volt, hogy a végén szinte már 
bele is kavarodtunk a sorrend meg-
határozásába! 

A kupa végeredménye a következő 
lett:

1. hely: HETERÓK (Bálint Ernő, Csó-
li Gábor, Garai Zsolt, Hurja Richárd)

2. hely: NEGYEDIK (Bárkányi Zsolt, 
Csőke Ferenc, Fánkuly Zoltán, Schatt-
mann Gábor)

3. hely: CSÜTÖRTÖK (Csuta Ber-
talan, Gombos Gábor, Győri Gábor, 
Pálok Attila)

4. hely: ÖREGFIÚK (Bárkányi Lász-
ló, Békési Barnabás, Kocsis Imre, 
Miszár Leopold, Schattmann Imre)

Köszönjük szépen a lehetőséget a 
Pusztazámor Községi Önkormányzat-
nak és a Pusztazámor Községért Köz-
alapítványnak!

O. G

Tavaszi Foci Kupa 2019

Frissült a Pest Megyei Kormányhiva-
tal mint állami foglalkoztatási szerv 
idei képzési jegyzéke. A népszerű 
élelmiszer-, vegyiáru-eladó, tar-
goncavezető, óvodai dajka és sze-
mély- és vagyonőr-képzések mellett 
további 48, ingyenes képzés közül 
választhatnak azok az álláskeresők, 
akik nem tanulnak, és regisztrálnak a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztá-
lyain. A képzési jegyzéket a Pest me-

gyei munkaerőpiaci igények alapján 
állította össze a Kormányhivatal. A 
két hónapostól az egyéves időtar-
tamig, több képzőpartnerrel valósul-
nak meg a tanfolyamok, továbbá a 
felvételi követelmények is változóak.

A résztvevőknek nem kell fizetni 
sem tanfolyami, sem vizsgadíjat, to-
vábbá tanulmányaik ideje alatt ke-
resetpótló juttatásban részesülnek 
(kivétel hatósági jellegű képzés ese-

tén). A képzés helyszíne és a lakóhely 
közötti utazáshoz tömegközlekedési 
bérletet biztosít számukra a foglal-
koztatási szerv.

Az aktuális képzési jegyzék a pest.
munka.hu weboldalon olvasható, 
további részletes információ pedig a 
járási hivatalok foglalkoztatási osztá-
lyain kérhető.

Forrás: erdmost.hu

Ingyen szerezhető szakma
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Nem regél

A lélek él, ha éppen fél,
a lélek szép, ha épp és kél,
mert remél és nem regél,
de túl van minden vészen, mert túlél.

Szeress, de nem imádj,
mert ez nem szerelmi vallomás,
küzd és remélj, de ne mindenkiért,
ha csalódsz nevess, mert úgy is ő a vesztes.

Túlélő vagy, de ez nem csak regény,
az érzésed sosem volt szegény,
csak tettél és adtál, de nem azt, amit akartál,
aki kapta sosem tudhatta, mi az alapja.

Nem is baj! Mert az életet nem kell értened,
csak csendben kinevetned és hallgatni szépen,
semmit ne gondoljunk regényben, mert ez így jó!
Hallgass, mint a hajnal, a lelked küzd erős robajjal.

A végeredmény mindig szép lesz, 
sosem tervekhez hűen és keményen,
szép lesz, ha azt akarod, és ez egy vigadalom,
a rossz alul marad a jó egy kedves dalra fakad.
Csak szépen és mindig szerényen!

Örökké

Veled vagyok és Te velem,
gondolni, ha nem is merek,
de szeretni annál jobban,
boldogságban, vigalomban.

Legyek bánatod támasza,
legyek könnyednek vigasza,
a holdvilág mi tükröződik arcodon
a sok fájdalom kiütközik hangodon.

Csak szeress és nézz bambán,
nem baj, ha nem látnak mást,
nem baj ha semmibe vesznek,
én itt vagyok, itt melletted!

Ez mindentől többet ér, hidd el,
veled s Te velem míg lehet,
ezt csak a sors veszi el, ha tudja,
de ezt is csak nézzük mosolyogva!

Hogy miért így, ezt kérdezed?
A válaszom egyszerű neked!
Csak áldozatok vagyunk nem más,
így múlunk el halkan s némán.

De addig is nevetve élhetünk,
nem szomorkodunk, mert szeretünk,
ettől szebb nincs is tán,
hiába kiáltják: vége már.

Babar Zoltán (Pusztazámor) versei

Gyáravató Sóskúton

A mintegy 2,8 milliárd forintos beruházás keretében két-
szeresére, mintegy 15 ezer négyzetméterre bővítette a 
raktárkapacitását és egy új, gravitációs rendszerű, ener-
giatakarékos sorral 55 ezer tonnáról 110 ezer tonnára 
növelte gyártókapacitását a sóskúton működő vállalat.

Az 1937-ben Milánóban alapított vállalat meghatáro-
zó piaci szereplő a különböző típusú padló- és falbur-
kolatokhoz való ragasztók, illetve kiegészítő termékek 
gyártásában, továbbá falfelületek védő- és dekorációs 
bevonatai tekintetében. Szintén szakosodott egyéb épí-
tőiparban használt vegyi termékekre, mint például: a 
vízszigetelő termékek, speciális habarcsok, beton-ada-
lékszerek továbbá föld alatti építkezésekhez, beton és 
történelmi épületek helyreállításhoz használt termékek. 
Sóskúton lévő 15 ezer négyzetméter területű gyárában 
évente több, mint 65 000 tonna terméket állít elő.

A március 20-ai rendezvényen bemutatták az új raktá-
rat, valamint az új gyárrészben megnézhették a logisztikai 
és csomagolási végfolyamatokat automatizáló robotot. A 
beruházás keretében egy 800 tonnás, beton-adalékszer 
gyártást segítő speciális keverőgéppel is bővült.

A beruházással a vállalat 19 új munkahelyet tud biz-
tosítani a sóskútiaknak és környékbelieknek a régebb 
óta itt dolgozó 176 munkatárs mellett. 

Forrás: erdmost.hu
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