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1Az ár anyag- és munkadíjra vonatkozik, forintban értendő és az Áfát tartalmazza. Az ajánlat Transit Connect, Transit Custom és Transit modellekre vonatkozik, a Transit 4x4 modellt kivéve; visszavonásig 
érvényes és egyéb kedvezménnyel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért és feltételekért érdeklődjön Ford márkakereskedésünkben.

39 000 Ft1

Ford Economy éves szerviz
Teljes körű gondoskodás rejtett, extra költségek nélkül 5 évnél 
idősebb Ford haszongépjárművek számára.
• 19 pontos átvizsgálás 
• Légszűrő csere
• Olaj és olajszűrő csere

Garantált elégedettség, 
váratlan meglepetések nélkül

FORD SZERVIZ

AU T Ó C E N T R U M  S Z A B Ó  K F T. WWW.FORDSZABO.HU H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028

Könyvtárunk vendége volt október-
ben Berg Judit József Attila-díjas író. 
A gyerekek izgatottan várták a talál-
kozást a Rumini szerzőjével. Az Év 
Gyermekkönyve díjat 2007-ben a 
Rumini című könyvéért kapta meg 
az írónő. Azóta már újabb hét kötet 
látott napvilágot, a gyerekolvasók 
nagy örömére. Mint megtudtuk, még 
nincs vége a sorozatnak, már dolgo-

zik a folytatáson. Iskolánk tanulóinak 
mesélt a könyveiről és életéről. Írásait 
a tematikus szerkesztés és a világos 
megfogalmazás jellemzi, amit a gye-
rekek is könnyen megértenek és a fel-
nőtteknek sem együgyű. 

Az első meséket gyerekeinek talál-
ta ki. „Három gyönyörű kislányom és 
egy kisfiam van: Lilla, Bori, Dalma és 
Vilmos. Nekik köszönhetem, hogy 

ráébredtem, a meseírás nekem való 
foglalkozás. Ők ihletik a meséket, 
néha a történeteket és szereplőket is 
rendelnek, máskor ötleteket adnak, 
de mindig odaadó és lelkes hallga-
tóságnak bizonyulnak, akár új mesét 
találok ki, akár századszor veszem 
elő a régi kedvenceket” – mondta el 
az írónő.

Kiss Ágnes 
könyvtáros

Író–olvasó találkozó Berg Judittal
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minden kedves olvasójának!

Falukarácsony 2019
Pusztazámor Községi Önkormányzat és intézményei, 

valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány 
tisztelettel és szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 

az iskola tornatermébe

2019. december 21-én, 
15.30 órára a Falukarácsony ünnepségre.

Program:
Ünnepi köszöntőt mond Pátrovics Benedek polgármester

Az óvodások és az iskolások ünnepi műsora
Ünnepi uzsonna 

Csodaváró szép karácsonyt, családi körben eltöltött boldog ünnepet, 

valamint sikeres, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk 

Pusztazámor valamennyi lakójának!

 Pátrovics Benedek Dr. Újházi Miklós

 polgármester jegyző

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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December másodikán reggelre lee-
sett az első hó. Igaz, csak pár centi-
méter vastagon takarta a tájat, eső is 
jött rá. De a hó, az hó.

A gyerekek biztosan várták, vi-
szont a felnőttek nemigen kalkulál-
ták bele az életükbe, hiszen a par-
koló autók a fél útpályát elfoglalva 
várakoztak gazdájukra. 

És ezzel van a gond, nem a hóval. 
Gondoljunk csak bele: leesik a hó, 
a hókotrók elindulnak megtisztítani 
Pusztazámor útjait. Ott természete-
sen nem tudnak dolgozni, ahol nem 
férnek el. Ahol nem tudják feltakarí-

tani az utat, oda nem tud kimenni a 
mentő sem. 

Minden évben megkérem Önö-
ket arra, hogy ne parkoljanak az 
úttesten, hanem álljanak a kapu-
bejárókba vagy az udvarokba, 
mert akadályozzák a forgalmat. 
Idén sem teszek másként, kérem 
Önöket, hogy így segítsék elő azt, 
hogy járhatók legyenek útjaink, és 
a segítség is megérkezzen oda, ahol 
várják.

Pátrovics Benedek 
polgármester

Kedves Pusztazámoriak! Pusztazámor 
sikeresen pályázott

Sajtótájákoztatót tartott Aradszki 
András, térségünk országgyűlési 
képviselője Érden, melyen ismer-
tette az önkormányzati választás 
eredményeit választókörzetében, 
majd számos új információt osztott 
meg a sajtó képviselőivel.

A képviselő egyebek mellett be-
jelentette: a kormány elbírálta a 
Magyar Falu Program pályázatait is. 
A pályázaton Pusztazámor mintegy 
5 millió forintot nyert el járdaépítés-
re, illetve 15 millió forintot a római 
katolikus plébánia felújítására. 

Pusztazámoron a 2019. október 13-
án megtartott önkormányzati válasz-
táson mind a polgármester, mind a 
képviselő- választás érvényes és ered-
ményes volt. A település szavazásra 
jogosult polgárai a 2019–2024 közötti 
önkormányzati ciklusra megválasz-
tották Pusztazámor polgármesterét és 
a hat képviselőt, és szavaztak még a 
Pest megyei önkormányzati választá-
son listát állító pártokra. A részletes 
adatokat az alábbiakban ismertetjük.

Polgármester-választás

Szavazásra jogosultak száma 954 fő, 
a választáson részt vett 536 fő (56%). 
Érvényesen szavazott 532 fő. A meg-
választott polgármester Pátrovics Be-
nedek, aki 362 szavazattal, azaz az 
érvényes szavazatok 68%-ával nyerte 
el a tisztséget. Pálok-Ney Attila pol-
gármesterjelölt az érvényes szavaza-
tok 32%-át, azaz 170 szavazatot ka-
pott. 

Képviselők választása

Szavazásra jogosultak száma 954 fő, 
a választáson részt vett 536 fő (56%). 
Érvényesen szavazott 525 fő. A meg-
választott képviselők:

Orosz Béla 274 szavazattal,
Oláh Gábor 241 szavazattal,

Csibrikné Pátrovics Krisztina 237 
szavazattal,

Zsakóné Csóli Erika 235 szavazattal,
Pálok-Ney Attila 184 szavazattal,
Mizsei Martina 177 szavazattal.

További eredmények

Garai Zsolt 170 szavazat,
Rátay Csilla 156 szavazat,
Hornyák András 143 szavazat,
Békési Géza Miklós 142 szavazat,
Tóth Tamás 137 szavazat,
Buzora Péter 109 szavazat,
Babar Zoltán 102 szavazat,
Páros Zoltán 74 szavazat,
Székely Jaroslav 68 szavazat,
Fodor Gábor László 46 szavazat.

Pest Megyei Önkormányzat 
közgyűlés választása 

Szavazásra jogosultak száma 954 fő, 
választáson részt vett 536 fő (56%). 
Érvényesen szavazott 502 fő. Eredmé-
nyek:

FIDESZ–KDNP 213
Momentum Mozgalom 106
Demokratikus Koalíció 88
Jobbik Magyarországért Mozgalom 71
MSZP 24

A szavazás rendben, a törvényi elő-
írásoknak megfelelően, az esemény 

jelentőségéhez méltóan zajlott le. 
Rendkívüli esemény nem történt. A 
választás eredménye ellen jogorvosla-
ti kezdeményezés nem volt, az ered-
mény 2019. október 17-én jogerőssé, 
véglegessé vált.  

Ezúton szeretnénk megköszönni 
• a Helyi Választási Bizottság tagja-

inak, Pechnyó Gergely Józsefné elnök-
nek, Balázs Lászlóné elnökhelyettesnek, 
Fuzik Bélánénak, Szilágyi Tibornénak, 
Toldi Tibornénak, Kajzer Antalnak és 
Kerkuska Istvánnénak, valamint

• a Helyi Választási Iroda tagjainak, 
Ágoston Csengének, Hankóné Tokodi 
Annának és Lengyel-Szarvas Brigittá-
nak, továbbá 

• az önkormányzat munkatársának, 
Kiss Bernátnak 

• a 2019. évi önkormányzati válasz-
tások problémamentes lebonyolítását, 
különösen a vasárnap hajnaltól hétfő 
hajnali órákig nyúló, csaknem 24 órás 
munkájukat!  A szavazás lebonyolí-
tása korrekt és pontos volt, a közre-
működők munkájával kapcsolatban 
egyetlenegy panasz nem érkezetett. 
Maga a választás egy többhetes, hosz-
szú munkafolyamat volt, mindenki 
tisztességgel vette ki a részét belőle. 

Dr. Újházi Miklós
a Sóskúti Helyi Választási 

Iroda vezetője

Az önkormányzati választás eredményei
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76/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az óvodavezetői megbízásra kiírt pá-
lyázatot eredményesnek nyilvánítja és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. 
tv. 20/A. § alapján a Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvoda óvodavezetői feladataival 2024. augusztus 
15-ig Szoloszkáné Lepnyák Alizt bízza meg, jelenlegi 
illetményének megfelelő illetménnyel. 

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

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

77/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a alapján 
úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 
2018/2019-es eredményeire tekintettel:

Schattman Hanna pusztazámori lakos 10 000 Ft
Balogh-Molnár Sára pusztazámori lakos 10 000 Ft
Kisdi-Karabinszky Mór pusztazámori lakos 15 000 Ft
Tölgyes Anna pusztazámori lakos 10 000 Ft
Pálok-Ney Ágost pusztazámori lakos 10 000 Ft
Kisdi-Karabinszky Kolos pusztazámori lakos 15 000 Ft
Pálok-Ney Sára pusztazámori lakos 10 000 Ft
Klucsik Bence pusztazámori lakos 10 000 Ft
Pataki Zalán  pusztazámori lakos 10 000 Ft
Ihász Krisztina pusztazámori lakos 10 000 Ft
Madari Martina pusztazámori lakos 10 000 Ft
Pechnyó Adél pusztazámori lakos 10 000 Ft
Kovács Nóra pusztazámori lakos 10 000 Ft
Michnay Kitti pusztazámori lakos 10 000 Ft

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

78/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő tes-
tülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy a több 
éven keresztül kiváló iskolai teljesítményt elérő tanu-
lók részére nyújtható támogatások szabályozására a 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által ado-
mányozandó elismerésekről szóló a 10/1995. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítás tervezetét készít-
se el, és terjessze a testület elé. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

79/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

1. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti vízi-
közművagyon vagyonértékelését, mind a közműves 
ivóvízellátás, mind a közműves szennyvízelvezetés 
vonatkozásában az azonos működési területen lévő 
többi tulajdonostárssal  – Érd, Törökbálint, Tárnok, 
Diósd, Sóskút, Herceghalom, Pusztazámor, Reme-
teszőlős önkormányzataival – együttműködve, meg-
állapodás keretében végzi el, melynek értelmében 
meghatalmazza Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatát, hogy nevében a teljes működési területre egy 
közbeszerzési eljárás keretében válassza ki és bízza 
meg a vagyonértékelést végző személyét. A vagyon 
értékelésére irányuló megbízási szerződést a tulajdo-
nostársak együttesen, egy vagy – részajánlat esetén 
(csak közműves ivóvíz víziközműre vagy csak köz-
műves szennyvíz víziközműre irányuló részajánlat) 
– két, többoldalú szerződés keretében kötik meg a 
kiválasztott személlyel.

2.  A tulajdonostársak a víziközmű-vagyon érté-
kelését végző személyére kiírt közbeszerzési eljá-
rás költségeit a víziközmű-szolgáltató társaságban 
meglévő tulajdoni hányaduk, míg a vagyonértékelés 
díját – a határozat 1. számú melléklete szerinti – a 
tulajdonukban lévő víziközmű-vagyon hosszának 
arányában viselik.

3. A vagyonértékelés díja az elkülönített Vízügyi 
Építési Alapból kerül finanszírozásra. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a határozat 1. és 2. pontjaiban foglalt tartalom-
mal a tulajdonostársak közötti együttműködési meg-
állapodást aláírja.

Határidő:  az együttműködési 
megállapodás aláírására 60 nap

Felelős:  polgármester, jegyző

80/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy nem látja 
akadályát annak, hogy a Pusztazámor 054/9 hrsz.-ú, 
önkormányzati tulajdonban levő terület hasznosítá-
sára szerződést kössön a Mancs a Kézben Egyesület-
tel (2039 Pusztazámor, Gárdonyi u. 23., képviseletre 
jogosult: Pinkóczi Diána elnök).

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az ingatlan hasznosítása érdekében a végleges 
döntéshez szükséges előkészítő intézkedések meg-
tételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző 

81/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Sóskúti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 2019. augusztus 21–23. 
közötti igazgatási szünetének időtartamát. Az igaz-
gatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart. Az 
egyes szervezeti egységek telefonügyelet útján biz-
tosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, 
valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző 

82/2019. (VII. 17.) számú
 képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 83. § (2) d) pontjában biztosított hatáskö-
rében a törvény 25. § (7) bekezdése, valamint IV. 
melléklete alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat 
fenntartásában lévő Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvodában a 2019/2020. nevelési évben hozzájárul 
a maximális létszám 20%-kal történő túllépéséhez. 
Azaz a 2019/2020-es nevelési év tekintetében a cso-
portok száma 2 csoport, csoportonként 30 fővel. A 
maximális gyermeklétszám az alapító okiratban rög-
zítetteknek megfelelően maximálisan 60 fő. 

83/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete pályázatot nyújt be az 5000-nél keve-
sebb lakosú települések részére szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásának támogatására kiírt pályázatra 
a maximálisan lehetséges 28 m3 keménylombos tűzi-
fa vásárlására.  

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 
önerőt, 142 240 Ft-ot a saját költségvetése terhére, 
saját bevételeiből biztosítja. 

Vállalja, hogy a szociális rászorultság és a 2019. 
évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tü-
zelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba 
lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy:   

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, idősko-
rúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak termé-
szetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására 
– települési támogatásra (e támogatásban részesülők 
közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban 
részesülők) jogosult előnyt élvezzen, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vényben szabályozott halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelő család előnyt élvezzen, és 
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására 
kerüljön sor.

Vállalja továbbá, hogy a szociális tűzifában része-
sülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására, valamint sikeres pályázat 
esetén a vásárláshoz szükséges valamennyi intézke-
dés megtételére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

84/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az agyhártyagyulladás 
(meningococcus fertőzés) elleni védőoltás igénylé-
sének lehetőségéről tájékoztatni kell a lakosságot, a 
háziorvosokat, a házi gyermekorvosokat, valamint 
a védőnőt. A védőoltást igénylők kérelme alapján 
kerülnek beszerzésre a védőoltások. Tekintettel arra, 
hogy a védőoltási program során előre nem látható a 
részvétel, az oltóanyag mennyiségét vélelmezett lét-
szám alapján lehet tervezni.

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

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző 

85/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 74/2019. (VI. 19.) számú képviselő-tes-
tületi határozatában foglaltak szerint a Pusztazámor 
hrsz. 036/4 Bartók Béla utca cca. 300 m külterületi 
szakasza felújítására, a Pusztazámor hrsz. 420 Mó-
ricz Zsigmond utcában cca. 66 méter árok javítására 
meghívásos pályázatot hirdetett. A polgármester a 
pályázatokat a legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatás alapján elbírálta. A nyertes ajánlattevő az 
ÚTÉPPARK Kft. (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7., 
képviseletre jogosult: Nemes Károly ügyvezető) lett. 

Az ellenszolgáltatás összege: 
Pusztazámor, Bartók Béla utca, 036/4 hrsz alatti út 

burkolatának felújítása bruttó 9 654 682 Ft
Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca, hrsz. 420 

árok javítása  bruttó 5 412 194 Ft
A képviselő-testület a műszaki szükségességre 

alapozó elfogadott vélemények miatt szükségessé 
vált többletmunka pénzügyi fedezeteként bruttó 
1 350 137 Ft, azaz bruttó egymillió-háromszázöt-
venezer-százharmichét forint összeget biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére.

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

86/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy dönt úgy, hogy Kőszeginé Bodó 
Mónika, 2039 Pusztazámor, Jókai u. 17. szám alatti 
lakost az önkormányzat 4/1997. (II. 14.) számú ren-
delete alapján 500 000 forint vissza nem térítendő 
helyi használtlakás-vásárlási támogatásban részesíti, 
azzal a feltétellel, hogy a kifizetés csak a tulajdonjog 
bejegyzés után történhet meg.

Képviselő-testületi határozatok
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

87/2019. (VII. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy dönt, 
hogy az Oktatási Épületegyüttes (2039 Pusztazámor, 
Petőfi Sándor u. 27., hrsz. 323) udvarára kerti tárolót 
létesít. A tároló létesítésére 600 000 Ft keretösszeget 
biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére és szerződések 
megkötésére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző 

88/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23. §-a alapján Pusztazámor Község 
Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak 
az alábbi személyeket választja meg:

Tagok: Balázs Lászlóné, Fuzik Béláné, Pechnyó 
Gergely Józsefné, Szilágyi Tiborné, Toldi Tiborné

Póttagok: Árvainé Bajner Mónika, Györki Andrea
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete felkéri dr. Újházi Miklóst, a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetőjét, hogy a tagok és póttagok esküté-
telének szervezéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2019. augusztus 29.
Felelős: dr. Újházi Miklós jegyző

89/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Kistelepülések járdaépítésének, -felújítá-
sának anyagtámogatása” című pályázatra támogatási 
kérelmet nyújt be 4 999 431 forint összegben a Kossuth 
Lajos utca 392 fm szakaszán 1 méter szélességben, illet-
ve a „MFP-ÖTU/2019. Önkormányzati tulajdonú utak 
felújítása” című pályázatra támogatási kérelmet nyújt 
be 29 999 295 forint összegben a Móricz Zsigmond 
utca 650 fm szakaszán 7 méter szélességben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére, a szükséges 
szerződések aláírására és a pályázatok benyújtására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

90/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 417 hrsz-ú, 1/1 
részben Pusztazámor Községi Önkormányzat tulaj-
donát képező per-, teher- és igénymentes ingatlant 
Székely Jaroszláv, 2039 Pusztazámor, Park u. 9/b 
szám alatti lakosnak eladja 4 100 000 Ft vételár elle-
nében. AZ adásvételi szerződés aláírásának napján a 
vevő 820 000 Ft-ot fizet foglaló címén. A fennmaradó 
3 280 000 Ft vételár-hátralékot havi 200 000 Ft-os 
részletekben fizeti meg. A havi részletek megfizetése 
minden hónap 10. napjáig esedékes. Az első részlet 
megfizetésének határideje 2019. október 10. napja. 
Az utolsó részlet összege 280 000 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

91/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a alapján 

úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 
2018/2019-es tanévi és sport eredményeire tekintettel

Gróh Janka pusztazámori lakos részére 80 000 Ft 
összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

92/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet 11/A §-a alapján úgy dönt, 
hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2018/2019-es 
tanév II. félévi eredményeire tekintettel:

Gróh Katinka pusztazámori lakos 50 000 Ft
9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztön-

díjat állapít meg a 2018/2019-as eredményeire 
tekintettel:

Csóli Vendel pusztazámori lakos 10 000 Ft
Csóli Leila Rebeka pusztazámori lakos 10 000 Ft
Csuta Boglárka pusztazámori lakos 15 000 Ft
Csuta Johanna pusztazámori lakos 15 000 Ft
Hurja Richárd pusztazámori lakos 10 000 Ft

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

93/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a alapján 
úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 
2018/2019-as eredményeire tekintettel:

Csuta Dorottya pusztazámori lakos 50 000 Ft
Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző 

94/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a alapján 
úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 
2018/2019-as eredményeire tekintettel:

Kovács Barbara pusztazámori lakos 50 000 Ft
Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző 

95/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Ala-
pítvány (Képviseli: Katona Lajosné, 1157 Budapest, 
Nyírpalota út 5. fszt. 2., adószám: 18283396-1-42) 
által a Magyar Légimentő Szolgálat számára nyújtani 
kívánt támogatására vonatkozó kérelme alapján úgy 
dönt, hogy az erre szánt keret felhasználásának más 
irányú célja miatt támogatást nem biztosít.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

96/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Pusztazámor Római Katolikus Plébánia (kép-
viseli: Bódai József, 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 
7., adószám: 19184001113) kérelmére a Pusztazámor 
189/1 helyrajzi számon nyilvántartott, a Pusztazámor 
Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő puszta-
zámori templom és a hozzá tartozó plébánia épüle-
tén kész a zsindelyezés és ereszcsatornaépítés köré-
be tartozó állagmegóvási munkálatokat elvégeztetni 
3 000 0000 Ft keretösszeg biztosításával az alábbiak 
szerint:

– Az állagmegóvási munkák során gondoskodik a 
munkálatok megrendeléséről, illetve a kivitelező által 
benyújtott árajánlat szerinti bruttó 2 823 048 Ft kivi-
telezési díj kifizetéséről. 

– A fennmaradó 176 952 Ft-ot a műszaki ellenőr-

zés költségeihez való hozzájárulásként biztosítja a 
Plébánia részére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

97/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára Pátrovics 
Benedek polgármester részére, a 2019. év május–au-
gusztus hónapokban végzett munkáját elismerve és 
értékelve, 2 havi illetményének megfelelő jutalmat 
állapít meg. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
kifizetésről a 2019. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

98/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy a Pusztazá-
mor 172/2 hrsz. alatti ingatlanon, a Koroda-kertben 
található színpad Munkácsy Mihály utca felőli partol-
dal irányából történő megközelítésének megkönnyí-
tésére térkővel kirakott betonlépcsőt épít.

Határidő: 2020. június 27.
Felelős: polgármester, jegyző

99/2019. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy Garai Zsolt kérelmére Garai 
Rebeka Mirtill iskolai és egyéb komplex fejlesz-
tési helyszínekre való utazásának támogatására a 
2019/2020-as tanévre, 2019. szeptember hónaptól 
2020. június hónapig, azaz 10 havi időtartamra havi 
30 000 Ft támogatást nyújt. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

100/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 087/12 hrsz.-ú, 1/1 
részben Pusztazámor Községi Önkormányzat tulajdo-
nát képező kivett telephely megnevezésű, per-, teher- 
és igénymentes 5000 m2 területű ingatlant Préda Jó-
zsef, 2091 Etyek, Óvoda utca 33. szám alatti lakosnak 
eladja 20 000 000 Ft vételár ellenében. Az adásvételi 
szerződés aláírásának napján a vevő 10 000 000 Ft-ot 
fizet, melyből 2 000 000 Ft-ot fizet foglaló címén. A 
fennmaradó 10 000 000 Ft vételár-hátralékot havi 830 
000 Ft-os részletekben fizeti meg 12 hónapon keresz-
tül. Az utolsó részlet összege 870 000 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

101/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-a alapján 
úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 
2018/2019-es eredményeire tekintettel:

Szonda Sára Natasa pusztazámori lakos 10 000 Ft
Szonda Léna Szonja pusztazámori lakos 10 000 Ft
Kovács Vera pusztazámori lakos 10 000 Ft
Csibrik Fanni pusztazámori lakos 10 000 Ft
Takács Hanga pusztazámori lakos 10 000 Ft
Takács Hunor  pusztazámori lakos  10 000 Ft
Petky Eleonóra pusztazámori lakos 10 000 Ft
Petky Benedek pusztazámori lakos 10 000 Ft
11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat 

állapít meg a 2018/2019-es eredményeire tekintettel
Lizicska Béla (havi) havi bruttó 4000 Ft/10 hóna-

pon át
Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző



7 / ZÁMORI HÍREK 2019/6

102/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Pusztazámor Római Katolikus Plébánia (kép-
viseli: Bódai József, 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7., 
adószám: 19184001113) kérelmére a Pusztazámor 
189/1 helyrajzi számon nyilvántartott, a Pusztazámor 
Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő puszta-
zámori templom és a hozzá tartozó plébánia épületén 
a 96/2019. (VIII. 29.) számú testületi határozat szerinti 
állagmegóvási munkálatokat kész elvégeztetni. A hivat-
kozott határozatban biztosított 3 000 0000 Ft keretösz-
szeghez 200 000 Ft többlettámogatást biztosít a műsza-
ki ellenőrzés költségeihez való hozzájárulásként. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

103/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 9. § (1) a bekezdés c) pontja és 
a 10. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg az általános és középfokú isko-
lai tanulmányainak jeles eredményeire tekintettel:

Madari Martina pusztazámori lakos 100 000 Ft
Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

104/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a képviselő-testület 42/2018. (IV. 20.) számú kép-
viselő-testületi határozatával a Pusztazámor Római 
Katolikus Plébánia (2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7., 
adószám: 19184001-1-13) részére épületfenntartás-
ra és a működéssel kapcsolatos költségek fedezetére 
nyújtott, még fel nem használt 550 000 Ft támogatás 
felhasználását engedélyezi a 96/2019. (VIII. 29.) számú 
testületi határozat szerinti állagmegóvási munkálatok-
hoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés költségeire.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére, a szükséges 
megállapodások aláírására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

105/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy Berg Judit írónő 2019. októ-
ber 16-án az Oktatási Épületegyüttesben tartandó 
könyvbemutatója költségeinek fedezésére 80 000 
Ft + ÁFA keretösszeget biztosít. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézke-
dések megtételére és a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. október 16.
Felelős: polgármester, jegyző 

106/2019. (IX. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat a szociális igazgatás és a szociális és gyer-
mekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 13/2013. 
(XII. 19.) rendelete 8. §. alapján Szilágyi Eszter puszta-
zámori lakost egyszeri 20 000 Ft átmeneti segélyben ré-
szesíti. Nevezett a családjában bekövetkezett haláleset 
miatt a család szociális helyzete kedvezőtlenné vált.

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

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

107/2019. (IX. 24.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az Inter-Ambulance Egész-
ségügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, 
Thököly út 165. I/5., képviseli: Molnár György vezér-

igazgató, adószám: 24672331-2-42) kérelmére a 24 
órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás 
költségeihez 2019. július 1-től havi 112 521 Ft/hó ösz-
szegű hozzájárulást biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a 2009. 12. 14-én kötött szolgáltatási szerződés mó-
dosítására és a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. október 12.
Felelős: polgármester, jegyző

108/2019. (X. 29.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § rendelkezései szerint – 
megválasztása napjától – Pátrovics Benedek polgár-
mester illetményét 398 900 Ft-ban, költségtérítését 59 
835 Ft-ban állapítja meg. Továbbá a közszolgálati tiszt-
viselőkre irányadó törvényi rendelkezéseknek megfe-
lelő éves cafetéria-juttatást állapítja meg részére.    

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. október 29.
Felelős: jegyző

109/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az alpolgármester titkos megválasztására Sza-
vazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
Orosz Béla és Mizsei Martina képviselők. A képvise-
lő-testület felkéri a megválasztott bizottság tagjait, hogy 
a titkos szavazást bonyolítsák le, majd ennek eredmé-
nyét Orosz Béla ismertesse a képviselő-testülettel.

Határidő: 2019. október 29.
Felelős: polgármester

110/2019.(X.29.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselőt 
választotta meg alpolgármesternek.

111/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § és 80. §-ainak rendelke-
zései szerint – megválasztása napjától – Csibrikné Pát-
rovics Krisztina alpolgármester tiszteletdíját 120 000 
Ft-ban, költségtérítését 18 000 Ft-ban állapítja meg.  

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. október 29.
Felelős: polgármester

112/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek meg-
felelően felülvizsgálja hatályos Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát.  Felkéri a polgármestert, hogy az 
SZMSZ felülvizsgálatának eredményeként szükséges 
módosító javaslatot 2019. november 25-ig terjessze 
a képviselő-testület elé, és felkéri a jegyzőt ennek 
előkészítésére.

Határidő: 2019. november 25.
Felelős: polgármester

113/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasz-
totta Orosz Béla önkormányzati képviselőt, tagjainak 
megválasztotta Mizsei Martina és Pálok-Ney Attila 
önkormányzati képviselőket, nem képviselő bizottsá-
gi tagnak megválasztotta Hornyák Andrást és Garai 
Zsoltot. 

Határidő: 2019. október 29.
Felelős: polgármester

114/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Szociális Bizottság elnökének megválasztotta 
Zsakóné Csóli Erika Marianna önkormányzati kép-
viselőt, tagjainak megválasztotta Mizsei Martina és 
Oláh Gábor önkormányzati képviselőket, nem kép-
viselő bizottsági tagnak megválasztotta Garainé Kiss 
Gabriellát és Győrfi Miklóst. 

Határidő: 2019. október 29.
Felelős: polgármester

115/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Településfejlesztési Bizottság elnökének 
megválasztotta Oláh Gábor önkormányzati képvi-
selőt, tagjainak megválasztotta Orosz Béla és Zsakó-
né Csóli Erika Marianna önkormányzati képviselőket, 
nem képviselő bizottsági tagnak megválasztotta Bé-
kési Gézát és Páros Zoltánt. 

116/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 10/A. §-a alapján 
úgy dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a 
karate sportágban az Európa-bajnokságon történő 
részvételéhez 

Gyimesi Balázs pusztazámori lakos részére  
100 000 Ft összegben

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

117/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy 2020. évre 
együttműködési megállapodást szándékozik kötni 
Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve Biator-
bágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.-vel 
Pusztazámor község érvényes állandó lakóhellyel, 
illetve tartózkodási hellyel, valamint társadalombiz-
tosítással rendelkező lakosai számára az egyes járó-
beteg-szakellátási szolgáltatások térítésmentes igény-
bevételének biztosítása céljából. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

118/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Minden-S Bt.-vel kötött, 
2019. május 28. napján kelt, az Oktatási Épületegyüt-
tes (2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) környezete, 
illetve a 2017. március 8. napján kelt, Pusztazámor 
parkosított közterületei folyamatos kertészeti, park-
gondozási munkáinak elvégzésére szóló szerződé-
seket 2019. november 30. napjáig meghosszabbítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szükséges szerződések megkötésére és intéz-
kedések megtételére. A képviselő-testület pénzügyi 
fedezeteként bruttó 2 007 925 Ft, azaz bruttó ket-
tőmillió-hétezer-kilencszázhuszonöt forint összeget 
biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére.

Határidő:  azonnal
Felelős: polgármester

119/2019. (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, nem járul hozzá, hogy közterületen 
bárki kizárólagos, magánhasználatú parkolót alakít-
hasson ki.   

 dr. Újházi Miklós s.k.  Pátrovics Benedek s.k.
 jegyző polgármester
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Szeptember utolsó hétvégéjén cso-
dálatos őszi idő várta az idei szüreti 
felvonulás résztvevőit. Meg is telt a 
Koroda-kert, ahonnan elindultak a 
fogatok, a lovasok, Hernádi gazda a 
feldíszített traktorával és a kisvonat, 
amelyek a felvonulás résztvevőit szál-
lították. A menet Pusztazámor utcáin 
haladt, négy megállóhelyet érintett, 
ahol műsorral kedveskedtek a felvo-
nulók a szép számú nézőseregnek. 
Nem csak úgy kutyafuttában rohanták 
végig az utat, mind a négy helyen le 
is táboroztak, hogy az ott már össze-
gyűlt népes publikum előtt dalos-tán-
cos műsorfolyammal idézzék fel a 
régi szüretek hangulatát. 

A vendéglátók nemcsak sok finom-
sággal rukkoltak elő, de a Levente téri 
megállóban még szalmabála-dekorá-
ciót is készített a Szombathelyi család 
apraja-nagyja, mely nagyon kreatív 
volt.  A műsorban felléptek a Puszta-
zámori Tagiskola tanulói. A falu lakói 
példás összefogással készültek a felvo-
nulók fogadására, a szépen feldíszített 
asztalokon enni- és innivaló várta a vi-
dám sereget. Útközben Rozbora And-
rás és zenész barátai gondoskodtak a 
jó hangulatról, de énekszótól volt han-
gos a többi jármű is, amelyeken többek 
között a Naplemente Nyugdíjasklub 

Szüreti felvonulás Zámor utcáin
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maskarába öltözött tagjai, magyar ru-
hás gyerekek, Pataki Ferenc és felesé-
ge, Zsuzsa (akik erre a napra a szüreti 
Bíró és Bíróné bőrébe bújtak), valamint 
a sok-sok kísérő utazott. Győry Barna 
nagyszerűen helytállt kisbírói beosztá-
sában, bátran  kürtölte szét, ami köz-
hírré tétetett ezen a napon. 

A műsor nem csak a Zámori flasz-
teron, hanem bármelyik kényes ízlésű 
közönség előtt a színpadon is megállta 
volna a helyét. Bemutatták tudásukat a 
néptáncosok, valamint a közönség elé 
lépett a furulyások egy csoportja is.  

Köszönet a felkészítőknek, Dallos 
Márta és Németh Judit tanító nénik-
nek, akik ezt a nagyszerű, színvonalas 
műsort betanították. Köszönjük Búzás 
Norbert polgárőrnek, valamint a Tárno-
ki Rendőrőrs tagjainak a felvezetést és 
az utakon a balesetmentes közlekedést.

Kiss Ágnes szervező
A fotók a szerző felvételei
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Az év egy napja 1991 óta, az ENSZ 
döntése alapján, a világon mindenütt 
az idősek iránti tisztelet és megbe-
csülés napja. Meghitt hangulatban 
emlékeztünk meg mi is a számunkra 
nagyon fontos pusztazámori szépko-
rúakról, akiknek a tanácsait mindig 
érdemes megfogadnunk. Élettapasz-
talatukból és lelkesedésükből merí-
tünk mi is energiát nap mint nap. Ők 

azok, akik segítenek nekünk ápolni 
hagyományainkat, általuk öröklődik 
a felhalmozott tudás, melyet tovább-
adnak a fiatalabb generáció számára. 
Hálánkat és tiszteletünket fejeztük ki 
irántuk a már hagyományos, mintegy 
másfél évtizede ünnepelt szépkorúak 
ünnepén. Segítségünkkel és figyel-
mességünkkel tudjuk megköszönni 
nekik a hosszú évek kemény munká-
ját. Példamutató kitartásuk és szerete-

tük felbecsülhetetlen érték számunka. 
Az ünnepi délutánt a község polgár-

mestere, Pátrovics Benedek nyitotta 
meg, majd felkérte a fiatalabb generá-
ció képviselőjét, Garainé Kiss Gabriel-
lát, az Önkormányzat Szociális Bizott-
ságának tagját, az ünnepi köszöntő 
elmondására. A köszöntők után a 
színpadot – a közkívánatra „rendelt” 
– Galambos Lajos előadóművész és 
kísérő zenekara vette birtokba. Szebb-

A szépkorúak ünnepén
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nél szebb ismert slágerek és hangsze-
res szólók hangzottak el, élő előadás-
ban. 

Az ünnepi műsor után polgármes-
terünk a falu legidősebb lakóját, Csóli 
Vincénét, Tera mamát virágkosárral 
köszöntötte. Megható színfoltja volt 
az estnek, amikor Páli Anna (Panni 
néni) átadta Orosz Bélának az általa 
a Falunapon a képviselőről készített, 
bekeretezett fényképet. Az est ünne-
pi vacsorával folytatódott. A vacsorát 
Eszterházy-torta zárta, melyet az idén 

is Orosz Béla képviselő úr adományo-
zott a vendégeknek. Zenés, táncos 
mulatsággal fejeződött be az ünnep-
ség, melyen a talpalávalót Rozbora 
András és zenész barátja szolgáltatta. 

Ez a nap, a számos program értük, 
róluk szólt, és látva a jelenlévő ar-
cát, mosolyukat, boldogságukat, úgy 
érzem, hogy ez teljesült is. Egy ilyen 
nagyszabású, színvonalas rendezvény 
sok-sok háttérmunkával jár. Itt, az 
újság hasábjain keresztül szeretném 
megköszönni segítőimnek az önzet-

len segítséget, mellyel támogatták e 
nemes célt: Molnárné Bacsi Juditnak, 
Szalay Zsófinak, Pechnyó Gergelyné-
nek, Buzora Gábornénak, Hornyák 
Imrénének, Toldi Tibornénak, Árvainé 
Bajner Mónikának, valamint a rendez-
vény utáni visszapakolásban a Naple-
mente Nyugdíjasklub férfi tagjainak és 
Hornyák Andrásnénak, a focisták egy 
csoportjának, Kiss Bernátnak, Bánszki 
Andrásnak és Palásti Tibornak.    

Kiss Ágnes szervező  
A fotók a szerző felvételei           
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Már hatodik alkalommal került sor köz-
ségünkben a Szent Mihály-napi mág-
lyagyújtásra. Sajnos az idén az időjá-
rás nem volt kegyes a Zámori-piknik 
meghirdetett időpontjához. Az eső mi-
att szombat délután nem tudtuk meg-
tartani a rendezvényt, ezért vasárnap 
délutánra tettük át. Örömmel töltött el, 
hogy nem szegte kedvét az időjárás a 
résztvevőknek. Sokan jöttek el, hogy 

részesei lehessenek az idei pikniknek. 
A Naplemente Nyugdíjasklub asszo-
nyai már kora délután előkészítették 
a szalonnát, a lilahagymát a sütéshez. 
Számomra ez az a program, mely leg-
közelebb áll hozzám, hisz olyan jó látni 
a családokat, amint a legkisebbtől a leg-
nagyobbig felszabadultan beszélgetnek, 

szórakoznak. Ez egy valóban közösség-
teremtő rendezvény. Köszönöm a nyug-
díjasklub tagjainak az előkészületben 
és a lebonyolításban, valamint Gombos 
Gábornak a rendezvény utáni eszközök 
elpakolásában nyújtott segítséget.

Kiss Ágnes szervező
A szerző felvételei

Zámori piknik a Koroda-kertben

Mi is segítettünk Levinek!

Néhány hete az egész ország szurkolt a kétéves Levinek, 
akinek egy amerikai génterápiás gyógymód elérése érde-
kében 700 milló Ft-ot kellett előteremteni. Pusztazámoron 
jótékonysági futást rendeztünk e cél érdekében, melyen 

400 ezer forintot gyűjöttünk össze. Az akció sikerült, Levi 
megkapta a gyógyszert, és a gyógyulás útjára lépett. 

A jótékonysági futásról részletesen a Zámori Hírek 
2020/1. számában írunk.  Cs. A.
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Szőlőhegyi utca 18/a „szőlő” (943 m2), 
termőföld. Így szerepel a telekkönyv-
ben a képen látható domboldali sző-
lő. 2018. december 12-én, adásvételi 
szerződés alapján, hivatalosan is „visz-
szaszármaztattam” magam Zámorra, 
a közel 100 éves szőlő birtokosa most 
már én vagyok! (Hosszan lehetne so-
rolni, hogy a ma érvényes rendeletek 
alapján egy évig kellett „ügyintézni” a 
tulajdonváltás adminisztrálását.)

A lényeg azonban a SZŐLŐ (így, 
nagybetűvel!), és abból is az az öt sor, 
amit Balázs Lászlóné sz. Hornyák Judit 
néven szerepelt, örökösödésként. (A 
másik öt sor Hula Simonné sz. Prohá-
csik Éva tulajdona, szintén örökség, de 
ők több mint 10 éve nem művelték.)

Írhatom, hogy csodával határos mó-
don a művelési eltökéltség, de inkább 
a hagyomány tisztelete (őseink becsü-
lése), ami az 5 sort 100 évig életben 
tartotta. Közel 20 év óta Judit és férje, 
Laci keze munkája nyomán él és virul 
szinte egyedül a domboldalon az öt 
sor szőlő, eredeti, 1922-ben elültetett 
állapotában. („Öreghegyi szőlőknek 
hívták ezt a területrészt.)

Elmondásokból tudom (Pádár Vil-
ma), hogy ezt a domboldalt 1922-ben 

a Bedő család telepítette be szőlővel, 
és a falu lakossága 5-5 soronként mű-
velhette és hasznosította a termést. 
(Ki kellene nyomoznom, hogy ilyen 
mennyiségű alapanyagot ki és hogyan 
tudott előállítani akkor.) Most már 
csak az unokák és a dédunokák elme-
séléseiből rajzolódnak ki a 100 éves 
történet utolsó 30–50 évének esemé-
nyei. (Judit, Éva, Lizicska Béla, Balázs 
Roland). A szülők, nagyszülők kapál-
ták, metszették, de már kicsit nekik is 
kellett dolgozniuk. Fényképeket is ke-
restem, de csak Juditék tudtak mutatni 
képet az egykori állapotról, amikor ők 
megörökölték ezt a csodát!

Most jövök én. Vállaltam a szőlő 
művelésének további biztosítását, 
hogy a zámoriak 2022-ben megünne-
pelhessék a 100. évfordulót. Célom, 
hogy ezzel is gyarapodjék az itteni 
történelmi jelentőségű büszkesége-
ink listája. Kérem az önkormányzati 
testületet, a falu régi és új lakóit, ha 
egyetértenek elképzelésemmel, vál-
lalásommal, adjanak segítséget elbe-
széléseikkel vagy tanácsaikkal a jó cél 
megvalósítása érdekében. Szeretném, 
ha a kisiskolás gyerekek, biciklisták, 
önkéntesek, természetjárók felfedez-
nék ezt a csodát a szőlőhegyi dom-
boldalon, úgy, mint én.

Az idelátogató turistáknak üzenem, 
hogy a 100 éves szőlőtőkék megtekin-
tése két irányból is megoldható (jelző-
táblák lesznek!). A Remeteség felől, jó 
minőségű földúton 700 m a szőlő, az 
M7-es autópályáról a faluba érkezők – 
a Pusztazámor táblánál balra fordulva 
– a köves úton, mintegy 900 m meg-
tétele után érik el a területet. Aki tőkét 
is szeretne választani, megteheti: pia-
ci áron a nevével ékesítjük a megjelölt 
szőlőkarót.

Faluszeretetem változatlan!
Panni néni

A 100 éves szőlővel kapcsolatban – 
még a cikk megírása előtt – megkér-
deztem a tulajdonosokat, hogy hozzá-
járulnak-e egy, a témáról szóló cikknek 
a helyi újságban való megjelenéséhez. 
Igent mondtak, de Juditka kérte, hogy 
mielőtt elküldöm az írást, olvassam el 
nekik. Egyik este ez megtörtént. Még 
jó is volt így összehangolódni, mert 
egy-két dologban javítottuk a szöveget.

Másnap azonban különös dolog 
történt. Juditka férje, Laci hívott tele-
fonon. A hangján éreztem, hogy fon-
tos dolgot kíván mondani. Kicsit elér-
zékenyülve kérte, hogy amit elmond, 
jó lenne, ha bele tudnám fogalmazni 
a szőlőről szóló írásba. 

„Azt szeretném mondani, hogy ez 
a szőlő, 10 évvel ezelőtt, a 20 éves 

kisfiam életét megmentette. Azért is 
sajnáljuk most annyira, hogy eladásra 
került. Igaz, hogy a gyerek nincs már 
velünk Zámoron, boldog apuka lett 
időközben, de mi nem tudjuk elfelej-
teni, hogy az életét ennek a csodatevő 
öreg szőlőnek köszönhetjük.

20 évesen, valami ismeretlen fertő-
zés miatt egy hónapig feküdt a buda-
keszi szanatórium intenzív részlegén. 
Kilátástalan helyzetben volt az élete. 
Szerencsére egy hónap után javulás 
állt be az állapotában, hazaengedték 
a kórházból. Nem tudott menni, fent 
lenni, teljesen erőtlen volt. Otthon, a 
tavasz első meleg napján azt súgta a 
fülembe, hogy menjünk ki a szőlőbe. 
Azt mondtam neki: Kiviszlek, kisfiam 
a szőlőbe, és amíg én a vesszőket ül-

tetem, addig te a napon üldögélsz a 
jó levegőn. Akkor történt a csoda. A 
gyerek a földön ülve, de inkább el-
feküdve-csúszkálva, elindult utánam. 
Az elültetett szőlővesszők gödreibe 
földet kapart és szabályosan felkupa-
colta.

Nem mertem szólni, csak majd-
nem sírva fakadtam a boldogságtól. 
Az öreg tőkékbe kapaszkodva, hoz-
zájuk támaszkodva, ülő-fekvő hely-
zetben végigdolgozta a napot. Egy-
két nap múlva felállt, menni tudott 
– és mi áldást kértünk a szőlőnkre, 
hogy visszaadta a fiúnk életét. ”

A csoda csoda akkor, amikor meg-
történik, de 100 év múlva is az, ha 
valaki emlékeztet rá. 

Panni néni

Egy százéves szőlő múltja, jelene és jövője

Csoda a szőlőben

A 100 ÉVES SZŐLŐTŐKÉK – A HÁTTÉRBEN 
TELEPÜLÉSÜNK HÁZAI LÁTHATÓK
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Egy zámori fiatal sportoló Finnországban

Bálint Vince 2005-ben pusztazámori 
lakosként látta meg a napvilágot. Már 
óvodás kora óta érdekelték a sportok; 
focival kezdte, mint a kisfiúk általában. 
Általános iskolába Sóskútra került, 
ahol Gyimesi Balázs edzésén lehető-
sége nyílt kipróbálni a karatét. Balázs 
már alsó tagozatos korban országos 
eredményeket ér el a gyerekekkel, így 
lett Vince is többször országos bajnok 
egy-egy versenyszámban.

A pusztazámori utcák kitűnő alkal-
mat adnak a gyerekeknek a sportolásra, 
mozgásra és a barátságok szövődésére. 
Tavasztól őszig kint játszanak, bandáz-
nak, gördeszkáznak, görkorcsolyáznak, 
bicikliznek, és úgy általában, minden 
új, guruló, forgó, mozgó eszköz meg-
fordul náluk, így alkalom nyílik mindent 
kipróbálni. Ebből a hétköznapi esetből 
jött az ötlet Vincének, hogy lenézzen 
egy hokiedzésre. Kapóra jött, mikor egy 
ismerős mesélte, hogy a Budai Bocsok 
hokiklub lurkókat toboroz. Már az első 
jégre lépés megtetszett, ezzel megkez-
dődött Vince jégkorong-pályafutása. 

Két évig volt a kis klub tagja, ahol 
megtanulta az alapokat, majd átiga-
zolták a MAC Budapest Jégkorong 
Akadémiához. Az akadémia csapatai 
minden korosztályban előkelő helyen 

szerepelnek a magyar és osztrák baj-
nokságban, és biztosított a külföldi tor-
nákon való részvétel lehetősége. Így 
jutott el a csapatuk Erdélybe, Ausztri-
ába, Olaszországba, Németországba, 
Bosznia-Hercegovinába, Szlovákiába is. 
Azonban legtávolabb a hoki fellegvárá-
ban, a kanadai Torontóban mérhették 
össze tudásukat más nemzetek csapa-
taival, ahol a 30 nevezőből az előkelő 
2. helyet szerezték meg a korosztályos 
tornán. Vince 12 évesen, a részt vevő 

egyetlen magyar csapat tagjaként lépett 
a jégre a távoli országban. 

2018 decemberében újabb lehető-
séget hozott a sport Vince számára, 
a finnországi Turku városának neves 
hokiklubjába hívták próbajátékra. Ez 
azért is volt izgalmas számára, mert 
a csapat több NHL-játékost is kine-
velt már, és az edzők közül is sokan 
a profi ligában játszottak aktív koruk-
ban. Az idei világbajnoki kupa is ott 
járt a jégkorongstadionban az egyik 
fiatal válogatott játékosuk révén. 

Az egy hét tesztelés eredménye 
egy, a TuTo csapatába, a 2019/2020-
as szezonra szóló meghívásban teste-
sült meg. Még egy feladat várt rá az-
előtt, hogy elindul világot látni: iskolát 
kellett találnia. A nemzetközi iskolai 
tanulmányokhoz négyórás, angol 
nyelven zajló felvételi eljárásban kel-
lett részt vennie; ez, köszönhetően a 
Sóskúti Általános Iskola tanárainak és 
az ott tanító angoltanárnőnek, Móni 
néninek, akadály nélkül sikerült. 

Vince most Finnországban él, tanul 
és ott űzi a korongot. A csapat alapem-
bere és egyetlen külföldi játékosként, 
rövid idő alatt, csapatkapitánya lett. 

Todola Timi

November 23-án rendezték meg 
Kiskunlacházán a diák II. korosztály 
szabadfogású birkózó diákolimpiát. 
Pusztazámori érdekeltsége is volt a 
versenynek Szenicza Nimród sze-
mélyében, aki négy győzelemmel 
és egy vereséggel állhatott a dobogó 
harmadik fokára. 

Nimród négy éve űzi ezt az óko-
ri sportot, és köszönve a nagyszerű 
felkészítéseknek, OB II. és V. helye-
zett is volt már a diák korcsoportban. 

Nagy áldozat és sok lemondás, de 
ugyanakkor határtalan öröm, amikor 
ott lóg a nyakában az érem. 

Külön köszönet az edzőknek (Tar 
Mihály, Südi Gábor, Vejki Tamás, 
Kovács János), akik megismertették, 
megszerettették Nimróddal ezt a 
sportot, kitartó, kemény munkáju-
kért.

Hajrá Érdi Spartacus, hajrá Nim-
ród, hajrá kisfiam!

Apa

Nimród a dobogó 
harmadik fokán
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Takács Tibor
Csönd

most hull a hó zizegve
mégis csönd van jó áldott
ráölelném szívemre
ezt a havas világot

hófüggöny lámpafényben
most szövik áttetszőre
a kezemmel elérem
s elolvad egy-kettőre

hagyom hulljon szememre
hagyom hulljon számra
s mint könnycsepp úgy pereg le
az Isten szomjúsága

Almavásár!!!
a Sóskút Fruct Kft.-nél

(volt Állami Gazdaság)
Sóskút, Orgona u. 12.

Gála, Idared, Golden, Jonagored
200–250 Ft/kg

Hétfőtől–péntekig 8–16 óráig

Vásárlás a hűtőházban.
Érdeklődni lehet: 06 23 348-041

Sóskút Fruct Kft.



A SPAR Magyarország üzletlánca – az újabb áruháznyitások-
nak és a franchise hálózat szélesedésének köszönhetően – di-
namikusan, gyors ütemben növekszik. A jelentősen megnőtt 
forgalom miatt a SPAR megkezdte a bicskei és üllői logisztikai 
központjainak bővítését. Az első körben négy-négyezer négy-
zetméterrel megnövelt elosztó- és szervezőcentrumok így ösz-
szesen már 90 000 m² területen szolgálják ki és támogatják az 
üzlethálózatot. A látványos növekedés indokolja, hogy a kiske-
reskedelmi vállalat új gépjárművezető kollégákkal erősítse a 
munkatársai mintegy 13 000 fős csapatát.
A SPAR Magyarország a bicskei logisztikai központjába sofőr 
munkatársakat keres, akik legalább C kategóriás jogosítvány-
nyal és emelő-hátfal kezelői engedéllyel rendelkeznek. Az E be-
sorolású vezetői engedély előny, de nem feltétel, mivel a vállalat 
a C kategóriával jelentkezőket – tanulmányi szerződés keretein 
belül – E minősítéshez segíti. 
A vállalat kiemelkedő kereseti lehetőséget biztosít: a sofőr kol-
légák átlagosan havi bruttó 500-600 ezer forintot kereshetnek, 
amely teljesítményarányosan jóval több is lehet. A dolgozók 13. 
havi bért, havonta bruttó 10 000 forint béren kívüli készpénz-
es juttatást, valamint műszakpótlékot is kapnak a délutáni, éj-
szakai és hétvégi munkavállalás esetén. A versenyképes alap-
jövedelem és a számos béren kívüli juttatás mellett a vállalat 
támogatja a munkatársak szakmai fejlődését is. A döntést se-
gítő szempont lehet, hogy a belföldi fuvarozás a nemzetközivel 
szemben azért előnyös, mert a munkatárs minden nap otthon 
lehet a családjával.

A bejelentett, az érvényes jogszabályoknak minden tekintetben 
megfelelő – többek között a vezetési időt és pihenőidőket maxi-
málisan betartó – hosszú távú munkalehetőség során a SPAR 
a rugalmas műszakbeosztás lehetőségét is kínálja. A kulturált, 
minőségi munkakörülményeket a legmodernebb eszközpark 
és közel 100 hűtős szerelvényből álló gépjármű-flotta garan-
tálja, a járművek átlagkora mindössze 3 év. A magyarországi 
kiskereskedelmi láncok piacán a SPAR az egyetlen cég, amely 
saját járműállománnyal rendelkezik, ezáltal is jobban oda tud 
fi gyelni kollégái igényeire. Bicskén például a közelmúltban ké-
szült el a saját járműflotta-bázis, ahol korszerű szociális, pi-
henőblokkok, saját kamionmosó és üzemanyag-töltő állomás 
várják a sofőröket.
Aki szeretne egy összetartó, dinamikus csapat tagja lenni és sze-
reti az önálló, felelősségteljes munkát, küldje el az önéletrajzát az 
olah.krisztina@spar.hu e-mail címre a megpályázni kívánt mun-
kakör feltüntetésével, vagy érdeklődjön +36 20 823 8352-es tele-
fonszámon.

Hálózatbővítés miatt 
sofőröket keres a SPAR


