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renault.hu

Elektromos autó mindennap
Renault ZOE
Új

A Renault most megduplázza az állami támogatást!
Most akár 1 500 000 Ft állami + 1 500 000 Ft Renault-támogatással!*

*A kedvezmény 2020.01.01 napjától 2020.02.29 napjáig vagy visszavonásig érvényes, minden Új Renault ZOE Intens R135 Z.E. 50 gépkocsira, metálfényezés opció választása esetén magánszemélyek 
és jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig.  A feltüntetett kedvezmény az „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása”  tárgyú sikeres pályázat alapján
elnyerhető 1 500 000 Ft támogatást, és sikeres pályázat esetén, a gépkocsi hivatalos listaárából adott további 1 500 000 Ft árengedményt tartalmaz. A támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
nyújtja, a  támogató által meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget. Új Renault ZOE Intens R135 Z.E. 50 vegyes fogyasztás Wh/km: 169, l/100 km: 0; 
CO2-kibocsátás g/km:  0, Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb
információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely 
ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.  A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási viszonyok 
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett 
adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

Az idén is megérkezett községünkbe 
a Mikulás. Az iskolások és óvodások 
nagy izgalommal várták a nagyszakál-
lút. Az ünnepi hangulatot a Pom-pom 
zenekar műsora, az „Ajándékgyár” 
alapozta meg. 

Nagy volt a munka a manók földjén, 
sok-sok ajándékot kellett még elkészí-
teniük, hiszen lassan közeledett Mi-
kulás napja.  Tomi manó igyekezett, 
hogy a babák is elkészüljenek, Peti 
manó egy játékautót szerelt éppen. 

Telt múlt az idő, és Télapó hamarosan 
megérkezett, hogy ismét megtöltse 
puttonyát.  Vajon sikerül elkészíteni 
az összes ajándékot? 

A Mikulás-műsorban az együttes 
tagjai manószerepben segédkeztek az 
ajándékok elkészítésében, amit egy 
izgalmas történet fonalára fűztek fel. 

A zenekar játéka után megérkezett a 
két manó is, hogy a gyerekeket megé-
nekeltetve behívják a Mikulást, aki 
édességcsomaggal kedveskedett. Na-
gyon színvonalas, érdekes műsoron 
vettek részt a gyerekeink. 

Kiss Ágnes

Mikulásváró ünnepség 

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU
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IX. Alapítványi bál 
Country stílusban

Sok szeretettel várunk minden lelkes, táncoslábú, bulizni vágyó felnőttet a IX. 
Alapítványi bálunkra, ahol felhőtlenül tölthetünk el együtt egy kellemes estét! 

Megújult vacsorával várjuk kedves vendégeinket: a választható húsos vagy 
vega menüt az érdi Festal Étterem biztosítja, a zenét DJ Retro Jani szolgáltat-
ja. Az est fellépői között láthatjuk a már hagyománnyá vált szülő–tanár közös 
táncprodukciót és az iskolánkban is működő Masters SE látványos akrobatikus 
rock and roll előadását.

Töltsünk el együtt egy kellemes estét és ezáltal támogassuk településünk gyer-
mekeit február 15-én!

A szervezők
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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Intézményvezetők! 
Kedves Érdeklődők!

A képviselő-testület évente legalább 
egyszer előre meghirdetett időpont-
ban közmeghallgatást tart, amelyen 
a helyi lakosság és a civil szervezetek 
képviselői a helyi közügyeket érintő 
kérdéseket tehetnek fel és javaslato-
kat fogalmazhatnak meg. A közmeg-
hallgatás nyilvános testületi ülésnek 
minősül, az elhangzottakról jegyző-
könyv készül.

A közmeghallgatást az idei év ese-
ményeit tartalmazó polgármesteri 
beszámolóval kezdjük. Ezt követően 
lesz alkalma a hallgatóságnak a kér-
déseit és a javaslatait megfogalmazni.

Szeretnék részletes áttekintést nyúj-
tani a 2019-es esztendő helyi törté-
néseiről, a község életével, a képvi-
selő-testület döntéseivel kapcsolatos 
kérdésekről.

A költségvetésünk főösszege 473 
millió forint. Ennyi jut az intézménye-
ink fenntartására, a közterületek gon-
dozására, a köztemető üzemeltetésé-
re, a közvilágítás biztosítására, a civil 

szervezetek támogatására, ünnepeink 
lebonyolítására, beruházásainkra. 

A közös hivatal működésére Sóskút-
nak 24 millió forintot fizetünk.

Az adóbevételeink tekintetében 
mindösszesen 53 millió forint várha-
tó. Ebből a kommunálisadó-bevétel 
2,6 millió, a gépjárműadó 5,5 millió, 
az iparűzési adó 45 millió forint körül 
várható.

Az óvoda éves szinten 71 millió fo-
rint feletti kiadást jelent.

Az iskola működését az állam biz-
tosítja, emellett több százezer forint-
tal segítjük az intézményben folyó 
munkát, az épület gazdaságos üze-
meltetését. A tankerületi irányítással a 
karbantartási feladatok elvégzése még 
mindig nem zökkenőmentes. A 2. 
osztályosok úszásoktatása 1,5 millió 
forintba kerül, de ebben az évben 
ezen kívül több mint 12 millió forintot 
fordítottunk az épület és környezeté-
nek rendben tartására.

A civil szervezeteket több mint 2 
millió forinttal segítettük. 

Rendezvényekre, közművelődésre, 
a Zámori Hírekre, a honlap üzemel-
tetésére éves szinten 14 millió forint 
körüli összeget költünk.

Településüzemeltetésre, zöldfelü-
let-karbantartásra, parkgondozásra 
minimum 27 millió forintot fordítot-
tunk. 

A gyepmesteri feladatokra, vagyis 
az elhullott, elkóborolt állatok be-
gyűjtésére majdnem 2 millió forint a 
kiadásunk.

A közvilágítás 1,5 millió forintot igé-
nyel éves szinten.

Az érdi központú orvosi ügyelet 
működését 1,3 millió forinttal segítjük. 

A biatorbágyi szakrendelő járó-
beteg-szakellátását majdnem 400 
000 forinttal támogattuk. A biator-
bágyi rendelő meghatározott járóbe-
teg-szakrendeléseit a zámori lakosok 

térítésmentesen vehetik igénybe, hála 
a zámori képviselő-testület nagylelkű 
döntésének, miszerint az önkormány-
zat a lakosok helyett kifizeti az ellátás 
díját.

Az Esély Szociális Társulás műkö-
déséhez ez évben 4,5 millió forintot 
utaltunk.

A létfenntartási gondok enyhítésé-
re 3,5 millió forint települési támo-
gatást tudtunk átadni a rászorultak 
számára. Községi Ösztöndíjban 27 
tanuló részesült 794 000 forint érték-
ben; 11 újszülött kapta meg az Új-
szülöttek támogatását 550 000 forint 
összegben; 3 család kapott beiskolá-
zási támogatást, 1 család gyermek-
védelmi támogatást, 1 család pedig 
utazási támogatást; 22 fő kapott élel-
miszercsomagot; temetési segélyben 
4 fő részesült. 

December első hetében vehették át 
a 65 év feletti zámori lakosok (165 fő) 
a 7000 forintos önkormányzati támo-
gatást.

Pályázataink

Három pályázatot adtunk be idén, 
ezek közvetlen előkészítésének költ-
ségeire több mint 1 millió forintot fi-
zettünk ki.

A pályázatok
A Móricz Zsigmond utca burkolatá-
nak felújítására 650 méter hosszban.

A Kossuth Lajos utca 66 méter hosz-
szú szakaszán a járdaépítés anyag-
szükségletére.

A Magyar Falu programban a helyi 
identitástudat fejlesztése címszóval a 
számítógépkezelés helyben történő 
oktatására. 

Nyertes pályázatok
A Kossuth Lajos utcai járdaépítésre 

5 millió forintot, 
a számítógépkezelés helyben törté-

nő oktatására 4,8 millió forintot nyer-
tünk.

Még 2016-ban nyújtottunk be pá-
lyázatot a felnőtt fitneszparkra; 2018-
ban értesítettek arról, hogy nyertünk, 

Közmeghallgatás 2019

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 17-
én 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tartott a Községháza Dísztermében. 
Az alábbiakban közreadjuk Pátrovics Benedek polgármesternek a rendezvé-
nyen elmondott beszámolóját.
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Hagyományteremtő munkareggelit tartott január 22-én 
Törökbálinton választókerülete polgármestereivel dr. 
Aradszki András országgyűlési képviselő. A találkozón 
többek közt a zajterhelésről, valamint a települések ne-
velési intézményeinél dolgozók bérrendezésének szüksé-
gességéről volt szó. A beszélgetésen Diósd, Pusztazámor, 
Sóskút, Tárnok és Törökbálint polgármestere vett részt. 

A kereszténydemokrata politikus az erdmost.hu portál-
nak nyilatkozva két fontos témát emelt ki a munkareggelin 
elhangzottak közül. Az egyik a településeket érintő zaj-
terhelés, a másik a települések által finanszírozott oktatá-
si, nevelési intézmények dolgozóinak bérkérdése.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy harmonizált 
megközelítést alkalmaznak a zajterheléssel kapcsolatban. 
A közös célokat hangsúlyozva, más agglomerációs szö-

vetségekkel, partnerekkel összefogva igyekeznek hosszú 
távú, hatékony megoldást találni a problémára.

A települések oktatási, nevelési intézményeinél dolgo-
zók bérrendezését illetően Aradszki András elmondta: tá-
jékozódnia kell még e témában. Nem biztos, hogy minden 
település költségvetése fedezetet biztosít a bérek növelésé-
re, valószínűleg az állami támogatás növelésére lesz szük-
ség. A képviselő ígéretet tett a településvezetőknek, jelezni 
fogja a Pénzügyminisztérium felé a problémát.

Az országgyűlési képiviselő arról is beszélt, hogy a 
2020-as év jól kezdődik a választókerület települései szá-
mára: Diósdon nyolc tantermes iskolabővítés valósulhat 
meg a kormány döntése értelmében. Jelentős támogatást 
kaptak év elején a civil szervezetek szinte mindegyik tele-
pülésen. Sóskút és Pusztazámor egyházközsége támoga-
tást kapott templomfelújításra, és a Modern Falu Program 
keretében rendőr szolgálati lakások, illetve járdák meg-
építésére érkezik forrás.

Aradszki András hangsúlyozta: Folytatódik az elmúlt 
ciklusban elkezdett munka; „az a közös dolgunk, hogy az 
itt élők életkörülményeit, a települések életképességét erő-
sítsük és javítsuk”. A képviselő jelezte: úgy látja, szükség 
van a térség polgármestereivel szervezett találkozókra, így 
negyedévente megszerveznek egy-egy összegző-értékelő, 
illetve az újabb problémákat terítékre vevő megbeszélést.

midio.hu
Forrás (szöveg és kép): 
erdmost.hu, Facebook

Egyeztetés térségünk közös gondjairól

de a kivitelezés még nem történt meg. 
Az állam biztosítja a szükséges össze-
get, és építi meg a parkot is. 

Idei beruházásaink

1. Bartók Béla utca 300 méteres kül-
területi szakaszának felújítása. 

2. Móricz Zsigmond utcában árokát-
építés és járdaaszfaltozás 66 méter 
hosszban.   
Ez a két munkálat összesen 16,5 
millió forintot vett igénybe.

3. Az oktatási épületegyüttes teljes 
parkfenntartását átvállalta az ön-
kormányzat, ez 8,5 millió forint 
éves kiadást jelent.

4. Az oktatási épületegyüttes keríté-
sét teljesen felújítottuk, a kerítése-
lemeket kicseréltettük, a vasszer-
kezet teljes megújításon esett át; 
1,8 millió forintot költöttünk erre a 
feladatra.

5. A tornaterem kisreflektorait kicse-
réltük, testületi döntés született a 
nagyreflektorok cseréjére is 1 250 
000 forint keretösszeggel.

6. Iskolaudvarra kerti tárolót vásárol-
tunk 650 000 forint értékben. 

7. Az óvodában található főzőkony-
ha energiaellátására, a kábelezés-
re, kapcsolócserére ebben az év-
ben 140 000 forintot költöttünk.

8. Az óvoda emeleti foglalkoztatóját 
felújítottuk 270 000 forint értékben.

9. Elvégeztettük a Zámor-patakon 
átívelő fahíd állagmegóvó festését 
540 000 forint értékben.

10.  Az elmúlt évben elkészült, az 
egész iskola és óvoda villamose-
nergiaszükségletét lefedő napele-
mes rendszerhez még a mérőál-
lás-szabványosítást meg kellett 
csináltatnunk, mintegy 130 000 
forint értékben. 

11. Szennyvíztisztító telep korszerűsí-
tésére, bővítésére a tervek készen 

vannak, lezajlott az engedélyez-
tetés. Pályázatra várunk, mert a 
teljes rekonstrukció költségigénye 
150 és 200 millió forint.

12. Plébánia tetőzete felújításának és 
az ereszcsatorna cseréjének költ-
ségét felvállalta az önkormányzat, 
2,8 millió forint értékben.

13. Tavasszal az S-kanyarnál levő 
föld útról 168 tonna illegálisan 
lerakott szemét elszállíttatásáról 
gondoskodtuk, a további szeme-
telés megelőzésére sorompót he-
lyeztünk ki.

14. A Te Szedd! mozgalomhoz csatla-
kozva március végén, civil kezde-
ményezésre, tavaszi szemétszedő 
akciót hirdettünk meg.

15. Csóli Vincéné, Tera néni 100. szü-
letésnapja alkalmából kiadványt 
jelentettünk meg.

Pátrovics Benedek
polgármester

PUSZTAZÁMORT PÁTROVICS BENEDEK 
POLGÁRMESTER KÉPVISELTE A TALÁLKOZÓN
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2019. december 13-án tartotta a kép-
viselő-testület a szokásos közmeg-
hallgatását. A közmeghallgatáson az  
elmúlt időszak történéseiről, fejlesz-
téseiről elhangzott beszámoló után 
a hallgatóság kérdései következtek, 
melyekre igyekeztünk kimerítő vála-
szokat adni.

 
Elsőként Tóth Erzsébet levelét olvas-
tam fel. A levélíró egyrészt az elham-
vasztottak részére kijelölt parcella 
után érdeklődött. Elmondtam, hogy 
egy tájépítész elkészítette a temető 
teljes felújításának tervét, így az urna-
fal és az urnasírhelyek elhelyezkedé-
sét is meghatároztuk. Az Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatallal kell szin-
te minden kérdésben egyeztetnünk, 
mert a Remeteség műemlék, ezért a 
környezetét nem alakíthatjuk a ked-
vünk szerint. 

Másrészt az Erkel Ferenc utcánál 
a régi karos kút helyreállítása volt a 
kérdése. Javasolta, hogy elsősorban 
zárassuk le a kutat fedő betonlapot. 
Jeleztem, hogy a testület még nem 
gondolkodott a helyreállításban, a fe-
dőlapot pedig megnézetjük. 

Harmadsorban az Erkel Ferenc ut-
cánál a közkúttól felfelé menő járda 
kiépítését vetette fel. Arról tájékoz-
tattam, hogy olyan keskeny ott az út, 
hogy nincs elegendő hely a járdához. 
Az önkormányzati támfal fugázását és 
a domboldal megtámasztását is idő-

szerű feladatnak látja. Elmondtam, 
hogy meg fogjuk vizsgáltatni, és ha 
olyan állapotban van a fal, akkor a ja-
vítást tervbe vesszük.

További kérdései is voltak Tóth Er-
zsébetnek, melyeket személyesen 
tett fel a képviselő-testület számára. 
Megvalósulnak-e az új központra, új 
főtérre, megújuló intézményekre vo-
natkozó tervek 2020-ra? Jelezte, hogy 
a temető alsó részén az iskola olda-
lán levő szemétkupac és a vízelve-
zetés hiánya miatti sár gondot jelent. 
Az önkormányzat alatti domboldal 
megóvása is sürgető feladat, mert a 
telkét már nem tudja megközelíte-
ni autóval, annyira lemállott a föld. 
Móricz Zsigmond utcai ároktisztí-
tás megvalósulásáról is érdeklődött. 
Az új településközpont, benne az 
új községházával, a buszfordulónál 
levő házak lebontásával sajnos nem 
lesz készen 2020-ra, mert egyfelől 
az előkészítő feladatok több hónapot 
emésztenek fel, másrészt a buszfordu-
lónál levő házakat még nem sikerült 
kivásárolnunk. A temetőnél levő sze-
métkupacot a közmunkások el fogják 
takarítani. A vízelvezetés megoldását 
összekötjük az iskola temető felőli ke-
rítésének megépítésével. Remélem, a 
jó idő beköszöntével neki is láthatunk 
a munkának. A Móricz Zsigmond 
utca egy szakaszán teljesen új árkot 
kellett építenünk a felhőszakadások 
miatt. Bízom benne, hogy így sikerült 
megoldanunk a problémát.

Páli Anna, vagyis Panni néni nem 
tudott eljönni a közmeghallgatásra, 
ezért levelet írt a képviselő-testület 
számára, melyben két témát járt kör-
be. A falunkban élt első tisztelendő 
úr, Kmoskó Mihály régi lakhelyéhez 
szeretne egy emléktáblát elhelyezni. 
A megvalósításban kérte segítségün-
ket. Panni néni a Szőlőhegy utcá-
ban vásárolt 10 sor 1922-ben ültetett 
szőlőt. Kérte, hogy az útjelző táblák 
finanszírozásában segítsen az önkor-
mányzat, mert a 100 éves szőlőcsodát 
szeretné Zámor többi nevezetességé-
nek sorához behelyezni. Javasoltam 
az elgondolások támogatását. A pon-
tos költségek ismeretében egy követ-
kező testületi ülésen döntünk az ösz-
szegekről. 

Gyarmati Mária vetette fel, hogy a 
korábban már jelzett, Petőfi Sándor 
utcai kapubejáró megközelítésének 
biztosítására várja a megoldást. Orosz 
Jánosné azt javasolta, hogy a posta 
mellett a parkoló irányából legyen 
megközelíthető az ingatlan. Abban 
állapodtunk meg,  megnézzük, hogy 
az útba ültetett fa átültethető-e. Vala-
mint azt is megnézetem, hogy melyik 
oldalról lehetne jobb a bejárás.

Rátay Csilla hasznos észrevételeit 
osztotta meg a testülettel. Több té-
mát vetett fel. Ezek: a magánházak 
előtt, az utcán elhelyezett szeméttel 
teli konténerek, a Környezetvédel-
mi Bizottság létrehozása, faültetés II. 
üteme.  A konténerek ügyében dr. 
Újházi Miklós jegyző úr elmondta, 
hogy amennyiben folyamatosan cse-
réli a konténert a lakó, akkor nem sér-
ti a rendeletünket. Szankcionálni nem 
olyan egyszerű, mert nincs közterü-
let-felügyeletünk, és csak feljelentést 
tudunk tenni a Járási Kormányhivatal-
nál. A bizottsággal kapcsolatban az 
a véleményem, hogy a Településfej-
lesztési Bizottság feladatkörébe illik a 
környezetvédelmi tevékenység, ezért 
új bizottság létrehozása nem szük-
séges. A képviselők várják azokat a 
jó ötleteket, melyek konkrét dolgok-
ra vonatkoznak. A faültetés II. üteme 
kapcsán úgy gondolom, hogy nagyon 

Kérdések és válaszok

AZ ÚJ TELEPÜLÉSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA A KÖVETKEZŐ ÉVEK FELADATA LESZ
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sok fa van Pusztazámoron, de persze 
nem zárkózik el az ültetéstől a testü-
let. A faültetés I. ütemét meg is csinál-
tattuk, annak sikere is van, dicsérték 
is. Át kell gondolni, hogy a II. ütemen 
mit értünk, hova szeretnénk elültetni a 
fákat. Az I. ütemnél is volt olyan lakó, 
aki megsértődött azért, mert elé ültet-
tünk három fát, és kijelentette, hogy 
nem nyírja a füvet a háza előtt, mert 
őt nem kérdeztük meg arról, hogy ül-
tethetünk-e elé fát. 

Orosz Béla a Településfejlesztési 
Bizottság elnöke egy nagyon jó ötle-
tet osztott meg a jelenlevőkkel: „Egy 
választópolgár adott nekem egy jó ta-
nácsot, hogy a lakosok ültessék a fá-
kat és minden fa mellé tegyünk egy kis 
táblát, felírva rá, hogy ki ültette. Más 
településeken működik ez a dolog.” 
Rátay Csillát javasolta felkérni a faül-
tetés koordinálására úgy, hogy a tevé-
kenysége során a Településfejlesztési 
Bizottsággal egyeztet.

Gombos Gábor az iránt érdeklő-
dött, hogy a Levente tér és az iskola 
közötti útszakaszon várható-e járda-
építés. „Sokan járnak iskolába gyalog, 
hiába van kint 40-es tábla, senki nem 
tartja be, erre kéne megoldás. Csak az 
úttesten lehet közlekedni.” Egyszerű 
választ adtam a kérdésre: Pusztazá-
moron 29-30 éve az önkormányzat 
adja az anyagot, a lakos pedig építi 
a járdát. Ez működött egy jódarabig. 
Most pályáztunk a Kossuth Lajos ut-
cában egy szakaszon járdaépítéshez 
szükséges anyagra. A munkát nekünk 
kell elvégezni. Ha a testület megsza-
vazza, akkor elkezdjük a járdaépítési 
programot, és akkor mi fogjuk a jár-
dákat teljes egészében megcsinálni. 
Dr. Újházi Miklós jegyző úr kifejtet-
te, hogy célszerű a program elején a 
gyűjtőutakra koncentrálni, mint pél-

dául a Petőfi–Kossuth utca. Ha az ön-
kormányzat ezen a hosszú szakaszon 
megépíti a járdát az egyik oldalon, 
akkor az ebből nyíló utcákra, ahol 
kisebb az átmenő forgalom, ezután 
kerül sor.

Kovács György elmondta, hogy „a 
Kereszt utcában azt az oldalt letakarít-
ják, ahol senki nem jár, a kertek olda-
lán, ahol mi is lakunk, és ahol járnak, ott 
pedig otthagynak egy 1,5 méteres részt, 
amit én mindig letakarítok, de nem tu-
dom meddig tudom csinálni”. Úgy lá-
tom, hogy semmi indoka nincs annak, 
hogy a szóban forgó oldalon nem ta-
karítja le a hókotró a havat, hiszen egy 
autó sem szokott kint állni. Nagyon 
készségesek az FKF Zrt.-nél, mindig 
megoldják a bejelentett problémákat. 
Megígértem, hogy most is a segítségü-
ket kérem. A hókotráshoz kapcsolódva 
Gombos Gábor kérte az iskola előtti 
parkoló elkotrását hóesés esetén.

Orosz Jánosné a következő problé-
mára hívta fel a figyelmet: „Alattunk 
van a műfüves focipálya, sokan úgy 
gondolják, hogy a műfüves pálya egy-
ben kutyafuttató is. Finoman megkér-
tem az urat, hogy ne futtassa benne 
a kutyáját, kisgyerekek vannak ott, ott 
játszanak, benne kúsznak-másznak, 
és akárhogy is nézem, így bármit el-
kaphatnak a gyerekek. Az úriember 
közölte, hogy az ő kutyái a gyerekek-
nél 100%-kal tisztábbak. Folyama-
tosan oda jár a kutyáival, és közölte, 
mivel az önkormányzat nem rakott 
ki tiltótáblát, ezért neki ezt nem kell 
figyelembe vennie.” Egyszerűen nem 
értem, hogy miért gondolja valaki azt, 
hogy a kutyafuttatásnak a műfüves 
pálya a legpraktikusabb helyszíne. 
Azonnal kihelyeztettünk egy tiltó táb-
lát, de inkább a józan eszét használ-
hatná az, aki ilyenre vetemedik.

Rátay Csilla a hulladéklerakó köré 
telepítendő véderdősávról kérdezett. 
Jegyző úr válaszában kiemelte, hogy 
magántulajdonban levő földterületek 
vannak a hulladéklerakó körül, ők 
pályázhatnának erdőtelepítésre, de 
olyan jó minőségűek a földek, hogy 
nagy valószínűséggel nem engedé-
lyezné a földhivatal a művelésiág-vál-
toztatást. A hulladéklerakó területére 
pedig az önkormányzat nem írhat elő 
ilyen kötelezettséget, esetleg támogat-
hat és kérhet. Valamint szerette volna 
tudni, hogy a zöldhulladék elszállí-
tásra és a szelektív kukákra sikerült-e 
valamilyen megoldást találni. Ketten 
is válaszoltunk a kérdésre. Tájékoz-
tattam, hogy már egyeztettem az FKF 
Zrt. két prominens dolgozójával, akire 
ez a problémakör tartozik. A házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtésről még 
tárgyalnunk kell, de első körben ab-
ban maradtunk, hogy az FKF Zrt. biz-
tosítja az elbomló zsákokat, melyeket 
megvehetnek a lakosok. A szelektív 
gyűjtéshez szükséges kukák beszer-
zésére két megoldás van: az egyik 
az, hogy a lakók vásárolják meg a 
két darab kukát, a másik, hogy az ön-
kormányzat vásárolja meg pályázati 
pénzből vagy saját forrásból – fogal-
mazta meg jegyző úr.

Miklós Sándor ehhez a kérdés-
körhöz tárgyszerűen csak azt fűzte 
hozzá, hogy „ha a lakosok nem köte-
leződnek el ez irányba, akkor felesle-
ges erőlködés a kuka.  Nálunk fent az 
utcában, talán összesen hatan tesszük 
ki a szelektívet. Amíg ezt az emberek 
nem döntik el fejben, addig ez nem is 
fog változni”. És milyen igaza van.

Páros Zoltán külsős bizottsági tag 
kérte a Szociális Bizottságot, hogy tér-
képezze fel annak lehetőségét, hogy a 
betegszállításra miképpen szerződhet-
ne az önkormányzat, hiszen a betegek 
kontrollra, vagy egyéb orvosi vizsgá-
latokra való szállítása nem mindig 
oldható meg családtag vagy ismerős 
által, az Országos Mentőszolgálat pe-
dig olykor egy álló napig utaztatja a 
beteget, és ez nem jó senkinek sem. 
Kérésére Mizsei Martina képviselő 
hölgy utánajárt a dolognak, így be-
mutatkozó anyagukat már olvashatják 
is ebben a lapszámban. 

Pátrovics Benedek
polgármester

A VÍZELVEZETÉST FONTOS FELADATNAK TARTJA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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120/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felülvizsgálta a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatról szóló 
12/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendele-
tét, de nem módosítja, mert mind szerveze-
ti felépítési, mind működésbeli szempontok 
alapján is megfelelőnek találja a további 
munkájához. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

121/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy 
dönt, hogy Jére Ervin vállalkozó (2030 Érd, 
Tárnoki út 181. adószám: 67857153-1-33, 
nyilvántartási szám: 50861381) az Oktatási 
Épületegyüttes 2039 Pusztazámor, Petőfi S. 
u. 27., hrsz. 323) tornatermét érintő nagyre-
flektorok cseréjére tett, a komplett kivitele-
zésre szóló ajánlatát elfogadja, az ajánlati ár 
1 105 200 Ft (AAM).

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére és a megállapodások aláírására. 
A képviselő-testület a munkálatok pénz-
ügyi fedezeteként bruttó 1 105 200 Ft, azaz 
bruttó egymillió-egyszázötezer-kettőszáz 
forint összeget biztosít az önkormányzat 
2019. évi költségvetésének általános tarta-
léka terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

122/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy Biatorbágy 
Város Önkormányzata tulajdonát képező 
ingatlanban a járóbeteg-szakrendelő műkö-
dését biztosító Egészségházat (2051 Biator-
bágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy 
az Egészségház működési költségeihez 
2020. évre 630 000, azaz hatszázharmince-
zer forint összegű támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére, és a Biatorbágy Város Önkormányza-
tával, illetve a Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft.-vel kötendő támogatási 
szerződés aláírására. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a szükséges fedezet 2020. évi 
költségvetésben való megtervezéséről.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

123/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet 11/A §-a alapján úgy 
dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg 
a 2018/2019/2. félévi eredményeire tekintet-
tel: Réder Ferenc pusztazámori lakos részé-
re 35 000 Ft

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2018/2019-es 
eredményeire tekintettel: Ágoston Dániel 
pusztazámori lakos részére 10 000 Ft

Határidő: 2019. december 15.
Felelős: polgármester

124/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat képvi-
selő testülete a 100/2019. (IX. 17.) sz. határo-
zatát a következők szerint módosítja:  

– a vevő a Lakat-OL Fémipari Szolgál-
tató Kft. (Cg. 07-09-028597, adószám: 
26223184-2-07, székhely: 2091 Etyek, Óvo-
da u. 33., képviseli Préda József ügyvezető)

– A vételárat a Vevő az alábbiak szerint 
fizeti meg: 

Amennyiben a Magyar Állam az elővásár-
lási jogával élni nem kíván, Vevő legkésőbb 
2020. január 15. napjáig 10 000 000 Ft-ot 
fizet, melyből 2 000 000 Ft-ot fizet foglaló 
címén. A fennmaradó 10 000 000 Ft vétel-
árhátralékot havi 830 000 Ft-os részletekben 
fizeti meg 11 hónapon keresztül. Az utolsó, 
12. részlet összege 870 000 Ft. 

– A képviselő-testület jóváhagyja a meg-
állapodás aláírását, és felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

125/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Sóskúti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi működési költségeihez való 

hozzájárulásként a finanszírozásra 2013-ban 
kötött megállapodás és a 2019. évi költségve-
tést jóvá hagyó 12/2019. (II. 25.) számú kép-
viselő-testületi határozat szellemében 19 000 
000 Ft-ig engedélyezi az általános tartalék 
felhasználását. Felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Sóskút Községi Önkormányzat ez 
irányú megkeresésére gondoskodjon az át-
utalásról. Ennek keretében külön megállapo-
dás szerint a korábbi évek megelőlegezését 
tudomásul véve a 2019. évi hozzájárulás fe-
letti részt ne a Sóskúti Közös Önkormányzati 
Hivatal, hanem Sóskút Községi Önkormány-
zat részére fizesse meg közvetlenül. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a 2019 decemberében esedékes 
ülésre a költségvetési rendelet ennek meg-
felelő módosítási javaslatát terjessze be, és 
utasítja a jegyzőt annak előkészítésére. 

Határidő: 2019. december 10. 
Felelős: polgármester, jegyző 

126/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete azoknak a pusztazámori lako-
soknak, akik 2019. december 31-ig töltik be a 
65. életévüket és akik 2019. november 1-jén 
állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitel-
szerűen itt élnek Pusztazámoron, települési 
támogatásként, 7000 forint egyszeri karácso-
nyi támogatást nyújt a költségvetés szociális 
keretének maradványa, valamint az általános 
tartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

127/2019. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottsága 
javaslatára Pátrovics Benedek polgármester 
részére a 2019. év egészének munkáját el-
ismerve és értékelve 2 havi illetményének 
megfelelő jutalmat állapít meg.  

Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
kifizetésről a 2019. évi költségvetésben erre 
elkülönített keret terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

 dr. Újházi Miklós  Pátrovics Benedek
 jegyző polgármester

Képviselő-testületi határozatok 
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A 2019. decemberi közmeghallgatá-
son felmerült a betegszállítás kérdé-
se. Ezúton közöljük a Real-Med Kft. 
tájékoztatóját. 

A Real-Med Kft. 1994 óta végez házior-
vosi és foglalkozás-egészségügyi alap-
ellátási tevékenységet. Ötven vállalat 
és két település lakosságának és önkor-
mányzati intézményeinek ellátását biz-
tosítjuk, köztük legjelentősebb a Gyer-
melyi Zrt. több mint 450 alkalmazottal. 

Cégünk térítéses betegszállítással is 
foglalkozik. Betegszállításaink alkal-
mával biztosítjuk a megbízhatóságot, 
pontosságot és a barátságos légkört.

Szent Kristóf Egészségügyi Központ 
Betegszállító Szolgálat

Ha ön vagy hozzátartozója mozgásában 
valamilyen betegség miatt akadályoz-
tatva van, de szeretne szakszerű mó-
don, jól képzett szakemberek segítségé-

vel eljutni kórházba, rendelőintézetbe, 
akkor hívjon minket bátran időponte-
gyeztetés céljából, mi hétfőtől péntekig 
8.00–20.00 óra között, a 30/573-8180 
telefonszámon állunk rendelkezésére. 
Utasaink lehetnek fekvő- és ülőbetegek 

is. Ha ön egy oda-vissza betegszállí-
tást rendel meg tőlünk, személyzetünk 
megvárja önnel az ellátás befejezését 
és utána hazaszállítja önt.  A várakozási 
díj 30 percig ingyenes, ezt követően 30 
percenként 1000 Ft.

Kedves Pusztazámoriak!
A Budaörs központú Esély Szociális 
Társulás (korábbi nevén Budaörs Kis-
térség Többcélú Társulása) még 2008-
ban terjesztette ki működési területét 
Pusztazámorra. Az eltelt évek bebizo-
nyították, hogy igen nagy szükség van 
ránk, ezért szeretnénk önöknek ismét 
bemutatni központunk támogató szol-
gálati tevékenységét.

Támogató Szolgálat

A Támogató Szolgálat célja a fogyaté-
kossággal élő személyek számára tör-
ténő segítségnyújtás. Egyfelől szállító-
szolgálatot látunk el, másfelől személyi 
segítést folytatunk. A szállítószolgála-
tunk például ügyintézésnél, orvoshoz 
kísérésnél működik közre egy speciá-
lisan átalakíto  , kerekesszék szállítására 
is alkalmas mikrobusz segítségével.

A személyi segítés hivatali ügyinté-
zésben; egészségügyi és szociális szol-
gáltatások igénybevételében; gyógy-
szerek, gyógyászati segédeszközök 
beszerzésében; bevásárlásban; moz-
gatásban, járás-gyakoroltatásban; kü-
lönböző intézményekbe való eljutta-
tásban való személyi segítséget jelent.

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke az igénybevevő 
jövedelmi helyzetétől függ.

Ha szeretnék igénybe venni szolgál-
tatásainkat, kérjük, az alábbi telefon-
számon vegyék fel a kapcsolatot mun-
katársunkkal. Amennyiben igénylik, 
előre egyeztetett időpontban felkeres-
sük önöket, hogy szóban is tájékoztas-
suk szolgáltatásainkról.

ESZT Szociális 
és Gyermekjóléti Központ

Gondozási Központ
Sóskút, Fő u. 3., tel.:  06 23/348-455

Tájékoztató a betegszállítással kapcsolatban 

Miben segíthet önnek az Esély Szociális 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ?

Indulás: Pusztazámor

Érkezés távolság (km) ülő díj (Ft) fekvő díj (Ft)
Szent Imre Kórház 29 14 500 17 000
Kútvölgyi Kórház, Szent János Kórház 32 15 700 18 500
SE Klinikák 33 15 900 18 900
ORFI 33 15 900 18 900
Szent Rókus Kórház 33 15 900 18 900
Péterfy és OBSI 34 16 000 19 000
ONKI, Városmajor 31 15 300 18 000
Korányi Szanatórium, OORI 28 14 000 16 600
Törökbálint Tüdőszanatórium 19 10 400 12 200
Érd Szakrendelő 15 9500 10 200
Százhalombatta Szakrendelő 20 10 800 12 600

Az árak az oda-vissza út esetén sem növekednek. 
Az árak a más beteggel együtt történő szállítás árai. 
További információk: www.realmedkft.hu

Szociálisan rászoruló

I. Intézményi térítési díj
Személyi segítség 450 Ft/óra, szállítás 40 Ft/km

II. Személyi térítési díj

  
Szem. seg. 
(Ft/óra)

Szállítás 
(Ft/km)

0 Ft 42 750 Ft 0 Ft 0 Ft

42 751 Ft 49 875 Ft 40 Ft 0 Ft

49 876 Ft 57 000 Ft 110 Ft 10 Ft

57 001 Ft 64 125 Ft 180 Ft 10 Ft

64 126 Ft 71 250 Ft 250 Ft 20 Ft

71 251 Ft 85 500 Ft 310 Ft 20 Ft

85 501 Ft 92 625 Ft 360 Ft 30 Ft

92 626 Ft 99 750 Ft 400 Ft 30 Ft

99 750 Ft felett
Intézményi 
térítési díj

Szociálisan nem rászoruló

Intézményi és személyi térítési díj
Személyi segítség 800 Ft/óra, szállítás 120 Ft/km



2020/1 ZÁMORI HÍREK / 10

Községünkben már több mint két évti-
zede a szentestét megelőző hétvégén 
Falukarácsony ünnepséget tartunk, 
mintegy ráhangolódásképp az ünnep-
re. Kis közösségünk számára nagyon 
fontos ez a rendezvény; bár maga az 
ünnep látszatra hangsúlyosabb, de ez 
a nap talán még szebb, értékesebb a 
szülőknek, nagyszülőknek és a roko-
noknak, hisz gyermekük szereplését 
látva öröm tölti el szívüket. Minden 
ünnepünk közül talán a karácsony a 
legkülönösebb. Lényegét tekintve a 
legközösségibb, a legkevésbé meg-
osztó, ugyanakkor ez az a három nap 
az évben, amikor a családok legin-
kább befelé tekintenek, saját körükbe 
húzódnak vissza, ahol aztán az ün-

Falukarácsony 2019
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neplés módját már a családi hagyo-
mányok teszik egyedivé. 

A Falukarácsonyt Pátrovics Bene-
dek polgármester köszöntője nyitotta. 
Ünnepi gondolatai után mindenkinek 
áldott karácsonyt és békés boldog új 
esztendőt kívánt. Az első fellépők te-
lepülésünk óvodásai voltak, akik most 
is mosolyt csaltak az arcokra kedves 
műsorukkal, amit Szoloszkáné Lep-
nyák Alíz és Pálok Anita állított össze 
és tanított be. Őket az általános iskola 
tanulói követték téli versekkel, árnyjá-
tékkal, mikulástánccal stb. A gyereke-
ket az iskola pedagógusai készítették 
fel. Bemutatkoztak a műsorban az ifjú 
kis zenészek, valamint tanáraik, Rosz-
kos Péter, Lakos Szilárd és Dallos Már-
ta zenetanárnő. 

Az ünnepség ünnepi uzsonnával 
ért véget, ahol meleg teát, forralt bort 
kortyolgatva, finom falatok mellett 
beszélgettek az ünneplők. Itt az újság 
hasábjain keresztül szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult, hogy községünk-
ben az idén is létrejöhessen ez az ün-
nep. Hisz nagyon sok háttérmunkával 
jár a rendezvény megszervezése, le-
bonyolítása. Valamint köszönetünket 
fejezzük ki Nagy Antalnénak és Vadas 
Gábornénak, akik az idei „mindenki 
karácsonyfáját” és a tornateremben 
felállított fát adományozták. 

Kiss Ágnes 
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Az évfordulók mindig különleges, ki-
tüntetett helyet foglalnak el életünkben 
az ünnepek között. Fontosak számunk-
ra, hiszen ilyenkor végiggondoljuk az 
eltelt időszak eseményeit, sikereit, ku-
darcait. Húsz év egy ember életében 
is hosszú, egy közösség életében pedig 
különösen jelentős, meghatározó sza-
kasz. A kis csapat a helytálló, lelkes 
tagoknak, a rátermett vezetőknek kö-
szönhetően számtalan közös élményt 
vehet számba. Az élet sok gondja, baja 
között, a mindennapok fáradalmai 
mellett is együtt maradtak, ha kellett, 
megújultak, mindig kitartottak egymás 
mellett. Amellett, hogy hasznosan töl-
tötték el a szabadidejüket, a közössé-
get is szolgálták, és aktív részesei vol-
tak a falu életének. Húsz év hosszú 
idő, sok tartalommal lehet megtölteni, 
ha van rá igény, ha van hozzá jó szán-
dék, közösségi szellem. Szerencsére 
nálunk minden adott volt ahhoz, hogy 
egy sikeres nyugdíjasklub működjön, 
tartósan és színvonalasan.

1999 szeptemberében felkerestem 
Pátrovics Benedek polgármester urat, 
hogy szeretnék községünkben nyug-
díjasklubot szervezni. Ugyanis abban 
az évben lettem a község kulturális 
felelőse, divatosan szólva művelő-
désszervezője. A faluban érdeklődve, 
mit is szeretnének a pusztazámoriak, 

milyen rendezvényeket szervezzek, 
úgy érzékeltem, hogy a nyugdíjasok 
azok, akik a legnehezebb helyzetben 
vannak, hisz nehezen mozdulnak ki 
otthonukból, pláne szórakozás céljá-
ból. Sokan voltak olyanok, akik nem 
bíztak abban, hogy Zámoron sikerül 
létrehozni egy ilyen közösséget, sőt 
többen próbáltak eltántorítani ettől a 
kezdeményezésemtől. Viszont a pol-
gármester úr nagyon bizakodó volt és 
nagyon támogatta az ötletet. 

A Naplemente Nyugdíjasklub 1999. 
szeptember 18-án alakult meg 30 fős 
létszámmal, civil szervezetként, és az-
óta is így működik. Volt olyan időszak, 
amikor a klub 58 fős létszámú volt, 
sajnos mára ez 26-ra főre csökkent. 
Igaz, nagyon sok nyugdíjas még nem 
ismerte fel a klub, a közösségi élet le-
hetőségeit, pedig a klubélet egy kicsit 
kárpótolja mindazt, amire fiatalabb ko-
rukban nem volt lehetőségük. Célunk 
a magány feloldása. Szürke napjainkat 
feledtetve mosolyt csalni az arcok-
ra, ami kevés alkalommal adódik már 
időskorban.  A klubot először jóma-
gam vezettem, később Kosaras István 
kezébe került néhány évre, majd ismét 
én vettem át a civil közösség életének 
szervezését. Kéthetente péntekenként 
tartjuk klubfoglalkozásainkat. Az eltelt 
hosszú évek során a klub működéséről 

elmondhatjuk: élményekben gazdag, 
sok-sok közös program van a hátunk 
mögött.  Mindig helytállt ez a közös-
ség, éveken keresztül gondoztuk az 
iskola mögötti kis parkot, részt vettünk 
a társadalmi munkákban. Színes, válto-
zatos klubéletet folytatva igyekszünk 
minden helyzetben megfelelően helyt-
állni és részt venni a község életében. 
Örülünk egymás sikereinek. Mi egy-
más között jól érezzük magunkat, és 
várjuk a találkozás napjait. Vallhatjuk, 
hogy klubéletünk aktív, és igyekszünk 
tartalmassá tenni. 

Mennyi-mennyi programról, átélt 
jókedvű, boldog pillanatról lehetne 
szólni az együtt töltött 20 évből. Mert 
mindazok a klubtagok, akik ezeken 
a programokon részt vettek, bizony 
ők tudnának csak igazán mesélni. 
De mindez nem lenne igaz, ha nem 
lennének a község elöljárói ilyen ön-
zetlen, segítőkész emberek. Hisz a 
község vezetése megalakulásunktól 
a legmesszebbmenőkig támogatja 
klubunkat, mind erkölcsileg, mind 
anyagilag (hálásak vagyunk, hogy ba-
rátságos, meleg teremben tarthatjuk 
foglalkozásainkat). A klub tagjai nevé-
ben ezúton köszönöm meg a támoga-
tást. 

Kiss Ágnes, 
a klub elnöke

Húszévesek lettünk 
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–  Gratulálok az Év vállalkozója kitün-
tető címhez! Kérem, mutatkozzon be   
olvasóinknak.

– Középiskolai tanulmányaimat Száz-
halombattán, a Széchenyi István Szak-
középiskola és Gimnáziumban (Szisz-
ki) folytattam, képesített könyvelő és 
számítástechnikai programozó képe-
sítést szereztem. Az élet bebizonyítot-
ta, hogy a Sziszki választása nagyon 
jó döntés volt, mert négy év alatt két 
olyan szakmát is megtanulhattam, ami 
a későbbiekben nagyon jó kiindulási 
alapnak bizonyult és nagyban meg-
könnyítette vállalkozásom felépítését. 
A szakközépiskolát követően először 
egy könyvelőirodában helyezkedtem 
el, majd számítástechnikát tanítottam 
Érden a Széchenyi István Általános 
Iskolában. Diplomámat informatikai 
mérnök szakon a Gábor Dénes Főisko-
lán szereztem kiváló minősítéssel. 

– Mikor, milyen megfontolásból 
hozták létre a vállalkozásukat, mivel 
foglalkoznak?

– Barátommal, Fekete Attilával a 
főiskola alatt, 1997-ben alapítottuk 
meg közös vállalkozásunkat 2×35 000 
forintból, ami akkor egy számítástech-
nikai üzletként indult Érden. Első kör-
ben édesapám horgászboltjában kap-

tunk egy fél kirakatot. Mára egy közel 
400 milliós árbevételű cég lettünk, 13 
fős fantasztikus csapattal, Érden és 
Dunaharasztin számítástechnikai és 
pénztárgép-bemutatóteremmel, szer-
vizzel. Nagyságrendben 40 partne-
rünk közel 800 felhasználójának nyúj-
tunk napi szintű információtechnikai 
támogatást, IT rendszerfelügyeletet 
(szerver-virtualizáció, privátfelhő, táv-

management). Külön figyelmet szen-
telünk a gazdaságos nyomtatásnak. 
Ez a legfiatalabb üzletágunk, 2014-
ben határoztuk el, hogy az Epson ál-
tal kifejlesztett innovatív technológiá-
val komolyan elkezdünk foglalkozni. 
A technológiának köszönhetően költ-
séghatékonyan és alacsony ökológi-
ai lábnyom mellett lehet nyomtatni, 
legyen szó akár normál irodai hasz-
nálatról, termékcímkéről, vagy akár 
óriásplakátról. A környezettudatosság 
közel áll hozzánk, így nem volt nehéz 
azonosulni a portfólióval. Az elmúlt 
három évben sorra nyertük az Epson 
különböző díjait, és mára országos 
szinten ebben a kategóriában a top 
3-ba tartozunk.  Foglalkozunk webfej-
lesztéssel is, egyedi igények alapján.

– Minek tulajdonítja, hogy az Év vál-
lalkozójának választották. Mi az üzleti 

filozófiája, miben látja a sikerük titkát? 
– A személyes sikerem a családom 

támogatásának és a fantasztikus csa-
patomnak köszönhetem. Üzleti ered-
ményességünk titka, a korrekt, őszinte 
hozzáálláson túl, hogy folyamatosan 
keressük a megújulást, teszteljük az 
új megoldásokat, amikkel partnere-
ink életét megkönnyíthetjük. A stabil, 
modern informatikai háttér haszná-
lata versenyelőny. A munka hatéko-
nyabbá válik, több idő marad az érde-
mi, szakmai feladatokra. Célunk, hogy 
ezt az előnyt segítsük megteremteni, 
fenntartani partnereinknek, innovatív, 
átgondolt, jól megtervezett IT-vel.

– Milyen célkitűzéseik vannak a to-
vábbiakban, mit szeretnének elérni, 
megvalósítani?

– A következő öt évben fő célom az 
eddigi töretlen fejlődésünk fenntartá-
sa, és vállalkozásunk 6-8 fővel való 
bővítése. Ez szükséges annak a stabi-
litásnak a megteremtéséhez, ami le-
hetővé teszi, hogy az operatív irányí-
tás lekerüljön a vállamról és nagyobb 
szabadsággal tudjak a tervezés, a kre-
atív ötletek kidolgozása felé fordulni. 

– Mit tanácsol a fiatal, kezdő vállal-
kozóknak?

– Ha nincs meg az induláshoz 
szükséges erőforrás, ne adják fel, ki-
tartással és alapos tervezéssel meg-
valósíthatóak a célok. Azzal azonban 
mindenképpen számoljanak, hogy az 
első néhány év általában az invesztí-
cióról szól minden tekintetben, nem 
pedig arról, hogy rögtön nyereséget 
termel a vállalkozás.

– Hogy érzi magát lakóhelyén, Pusz-
tazámoron? 

– Pusztazámort egy barátom javasla-
tára néztem meg még a 2000-es évek 
elején, s rögtön megragadott nyugodt 
légkörével, szuper adottságaival. Fele-
ségemmel, Diánával 2006-ban vettük 
meg telkünket és kezdtünk el építkez-
ni. 2007 májusa óta Pusztazámoron 
élünk. 2009-ben kislányom, Nóri szü-
letésével bővült a családunk. Nagyon 
szeretünk itt élni. Imádjuk ezt a kör-
nyezetet, a csendet, a nyugalmat, amit 
településünk biztosít. 

Kiss Zoltán

Pusztazámoron élő vállalkozó elismerése

A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) az elmúlt év decemberében im-
már huszonegyedik alkalommal rendezte meg a vállalkozók napját, amelyre 
az ország minden megyéjéből mintegy hatszáz vállalkozó érkezett. Az „Év 
Vállalkozója Díjat” hatvanketten vehették át, köztük három Pest megyei 
vállalkozó (mindhármuk cége Érden működik): Simon János Gergely, a Sen-
timento Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Sipos Árpád, a Pé-Ta Autókereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. tulajdonos-ügyvezetője, valamint Kovács Krisztián, a Fó-
kusz Computer Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Kovács Krisztián Pusztazámoron 
él, az alábbi interjúban őt mutatjuk be olvasóinknak. 

VARGA MIHÁLY 
PÉNZÜGYMINISZTER ADTA ÁT A DÍJAT

KOVÁCS KRISZTIÁN AZ OKLEVÉLLEL
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Papírszínházi előadás 

Az első osztályosok nagy örömére, 
a Pest Megyei Könyvtár jóvoltából, a 
Papírszínház keretén belül elevene-
dett meg nálunk a Holle anyó című 
mese. Gyerekeink érdeklődéssel is-
merkedtek ezzel az előadásmóddal. 

A papírszínház, azaz a kamishibai a 
mesekönyveket színházzá alakítja. 
Az előadáshoz a mesélő elhelyez-
kedik a gyerekkel vagy gyerekekkel 
szemben, kinyitja az ajtós fadobozt, 
elkezdi a történetet és képről képre 
halad. A meseolvasás így még szí-
nesebbé, még izgalmasabbá válik. 
A gyerekeket már a nagy képek ámu-
lattal töltik el, azonban a színpadra 
hasonlító keret és a képek váltogatása 
tovább növeli a mese varázslatát. 

A gyerekeknek nagyon tettszett ez 
a fajta színház. Köszönet érte a Pest 
Megyei Könyvtárnak. 

Kiss Ágnes 
könyvtáros

1989 óta ünnepeljük országszerte ja-
nuár 22-én a magyar kultúra napját, 
annak emlékére, hogy a kézirat ta-
núsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-
ban e napon január tisztázta le Cse-
kén a Himnusz kéziratát. 

Érden a magyar kultúra napi ün-
nepségen többféle elismerést is átad-
tak, köztük az Így írok én irodalmi 
pályázat díjait is. A pályázatot diá-

kok számára hirdette meg a műve-
lődési központ, vers, mese, monda, 
rövid elbeszélés műfajban. 

Ebben az évben 105 pályázó 174 
pályaművet nyújtott be, az ország 
különböző részeiről. A pályázato-
kat szakmai zsűri értékelte, a díjakat 
Csőzik László polgármester és Nida 
Judit, a könyvtár igazgatóhelyettese 
adta át. 

A 7–10 éves korcsoportban a zsű-
ri Szauer Péternek (Sárbogárd) ítélte 
az I., Szegfű Zalánnak (Pusztazá-
mor) a II., a Zentán (Szerbia) tanuló 
Pribicevic Tara Blankának pedig a 
III. díjat.

Gratulálunk Szegfű Zalánnak a 
szép sikerhez.

Forrás: 
erdmost.hu

Zámori tanuló sikere
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A kormányablakokban 
is igényelhető erkölcsi 

bizonyítvány 

A kormányablakokban is 
intézhető az erkölcsi bi-
zonyítvány igénylése: a 
fejlesztésnek köszönhető-
en már nem szükséges a 
papír alapú formanyom-
tatvány kitöltése és postai 
úton történő feladása, az 
ügyfelek adminisztratív 
terheinek csökkentése érdekében az ügyintézőknél 
szóban terjeszthető elő a kérelem.

Az azonosítás a személyi szám, illetve a termé-
szetes személyazonosító adatok (4T) alapján törté-
nik.  Az ügyintéző által kinyomtatott és az ügyfél által 
aláírt igénylőlap alapján a kérelmet elektronikus úton 
– közvetlenül a szakrendszerbe – nyújtják be. Az elké-
szült erkölcsi bizonyítványt az igénylő által megjelölt 
címre postai úton küldi meg a nyilvántartó hatóság.

A fejlesztés kiemelt célja az eljárások egyszerűsítése: 
az állampolgárok így egy helyen, gyorsan és hatéko-
nyan intézhetik ügyeiket.

Állásfoglalás világi 
temetések ügyében

A székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal az alábbi állás-
foglalást adta ki a világi temetésekkel kapcsolatos egyházi 
szolgáltatások ügyében.

Életet menthet a mobilapplikáció

Elindult a mentők munkáját segítő Élet-
Mentő elnevezésű mobilapplikáció, 
amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi 
a mentőhívást a segítségre szorulók 
számára – jelentették be az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) és a fejlesztő 
cég közös sajtótájékoztatóján.

Csató Gábor, az OMSZ főigazga-
tója elmondta, hogy az alkalmazás 
megkönnyíti a mentők riasztását és 
az ő munkájukat is, mert a diszpécser 
azonnal látja az előre feltöltött egész-
ségügyi adatokat és a bajban lévő 
pontos helyzetét.

Az alkalmazás elsősegélynyújtás-
hoz szükséges információkat is tartal-
maz, és egyebek mellett megmutatja 
a segítségre szorulóhoz legközelebb 
eső gyógyszertárt, egészségügyi ellá-
tóhelyet is. A főigazgató hangsúlyoz-
ta: az OMSZ-nek jelenleg a techno-
lógia fejlődése jelenti a legnagyobb 
kihívást, a következő öt év legfonto-

sabb célja ezért az, hogy a technoló-
gia vívmányait használva könnyebbé 
tegyék a mentők munkáját.

Budai J. Gergő, az applikációt ki-
fejlesztő Vodafone Magyarország ve-
zérigazgató-helyettese arról beszélt, 
hogy az alkalmazás a legkritikusabb 
pillanatokban nyújt segítséget. Gyor-
sabbá és egyszerűbbé teszi a segély-
hívást, hiszen egy gombnyomással 
hívhatók a mentők, és a bajbajutottak 
gyors, pontos megtalálását is segíti.

Kifejtette: az applikáció Ausztriá-
ban, Szlovákiában és Csehországban 

már működik, ikonos kialakításának 
köszönhetően pedig az is tudja hasz-
nálni, aki nem beszéli az adott nyel-
vet vagy állapota miatt nem tud be-
szélni. Az alkalmazás Android és iOS 
rendszeren is elérhető, valamint min-
den mobilhálózaton működik. A hí-
váskezdeményezés és az adatküldés 
ingyenes.

A vezérigazgató-helyettes hangsú-
lyozta: az innováció nem ér semmit, 
ha nem elérhető széles körben, a cég 
ezért arra törekszik, hogy az innova-
tív technológiai megoldásokat a közjó 
szolgálatába állítsa.

Filip Malenak, az applikáció fejlesz-
tője elmondta, Ausztriában, Szlová-
kiában és Csehországban eddig már 
több mint egymillióan töltötték le 
az életmentő applikációt. A magyar 
alkalmazással ezekben az országok-
ban is lehet segítséget hívni.

Forrás: mti



• Falmászás foglalkozás (5 éves kortól),
• Hip-hop tánc
• Szülésfelkészít  kismama torna (március 4-t l)
• Baba-mama torna (szülés utáni regenerálódás 
 el segítése)
• Születésnapi party
• Rendezvényre-, tanfolyamra-, továbbképzésre, 
 egyéb táncra, tornára alkalmas helyszín.

További információ, bejelentkezés érdekében látogasson 
el web-, Facebook oldalunkra, vagy keressen minket 
az alábbi elérhet ségeken.

Cím: 2053 Herceghalom, szirózsa utca 
(Gesztenyés út fel l)
Telefon: 70 / 260-3549
Web: www.falramaszok.hu
Facebook: @pokhalofalmaszas
Instagram: pokhalo.falmaszas

Herceghalom legújabb közösségi tere, 
melyet els sorban sportolásra 
és a szabadid  aktív eltöltésére 
alakítottunk ki.

MEGNYÍLT


