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Önkormányzati Híradó

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2004. augusztus 9-i ülésén
- úgy döntött, hogy a 2004. évi költségvetésében az ál-
talános tartalék terhére 150.000 Ft-ot, mint mûködési
célra átadott pénzeszközt, biztosít a Tárnoki Rendõr-
õrs részére átadott gépkocsi üzemeltetésére.

- a katolikus egyház részére a 2004. évi költségvetés-
ben jóváhagyott 150.000 Ft-os támogatást 200.000 Ft-
tal megemeli. A Sóskúti és a Pusztazámori Önkor-
mányzat, valamint a két település egyházközössége
saját halottjának tekintette Eszéki Imre esperes urat.
Az atya méltó temetésének költségéhez való hozzájá-
rulásként emelte meg a támogatást a képviselõ-testü-
let. Az ehhez szükséges fedezetet a 2004. évi költség-
vetésben az általános tartalék terhére biztosítja. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2004. szeptember 13-i ülésén
- elfogadta a Pusztazámori Általános Iskola, valamint
a Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda minõségirá-
nyítási és nevelési programjait. 

- említést tett a Levente téri parcellázásról. A testület
által hozott döntés alapján 3 építési telek (2893, 2930
és 2968 m2) lett kialakítva. Az építési telkek a hozzá-
juk tartozó zártkerti szántóval együtt kerültek értékesí-
tésre. A telkek eladásából az önkormányzat
28.048.800 Ft nettó bevételhez jut legkésõbb 2005.
december 31-ig. (2004. január 1-jétõl az építési telke-
ket 25 %-os ÁFA terheli.)

- úgy döntött, hogy részt vesz a Budaörs Kistérség
Többcélú Társulásban, olyan feltételekkel, hogy érvé-
nyesüljön az egy település 1 szavazat, valamint a la-
kosságarányos költségviselés elve. A megállapodás
aláírására Budaörsön, a Társulás székhelyén került sor
ünnepélyes keretek között 2004. szeptember 28-án.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2004. október 11-i ülésén
- úgy döntött, hogy Pusztazámor indul a kistelepülések
sportlétesítményei építésének, fejlesztésének, korsze-

rûsítésének, felújításának támogatására kiírt pályáza-
ton. (A pályázat leadási határideje 2004. október 20.
volt.) A maximálisan pályázható összeg 5 millió forint.
Az Önkormányzat mûfüves sportpálya kialakítására
pályázta meg ezt az összeget, árajánlatot mellékelve a
költségek alátámasztására. A saját erõt természetbeni
hozzájárulásként biztosítaná 9.532.650 Ft értékben,
amely összeget a késõbbi üzemeltetõ, a Pusztazámor
Községért Közalapítvány bocsátana az Önkormányzat
rendelkezésére. (A Közalapítvány céljai közt szerepel
„a tömegsport támogatása által az iskoláskorúak és az
ifjúság testi és szellemi fejlõdésének elõsegítése és az
ifjúság nevelése,..., valamint sportolási lehetõségeket
megteremtõ tárgyi feltételeket hoz létre, így különösen
a köz számára nyitva álló tornatermeket és egyéb spor-
tolásra alkalmas helyiségeket hoz létre, mûködtet és
bérel...)

- 2 helyi támogatásról döntött, lakásépítéshez és lakás-
vásárláshoz nyújt 250. 000–250. 000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatást.

- úgy döntött, hogy a K-01 tervet kívánja megvalósíta-
ni a II. Világháborús Emlékmû körüli környezetrende-
zésre vonatkozóan, a költségek ismeretében.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat nyertesei:
Garai Ákos
Garai Emese
Holinszki Anett
Holinszki Ágnes
Oláh Gábor
Rakonczai Gábor
Schattmann Gábor
Téglás Szilvia

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 2004. november 4-i ülésén
- döntés született, hogy a II. Világháborús Emlékmû
körüli környezetrendezésre 2004. évben kerül sor, s az
ehhez szükséges összeget a Pusztazámor Községért
Közalapítvány biztosítja. A kivitelezést az
UTÉPPARK Bt. (Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) fogja
végezni.

Budaörs Kistérség Többcélú Társulás

A kistérséghez tartozó települési
önkormányzatok kapcsolat- és
együttmûködési rendszere
A Többcélú Társulás mûködési te-
rülete: a kistérséget alkotó települé-
si önkormányzatok közigazgatási
területe.

A Többcélú Társulás jogállása:
önálló jogi személyiséggel rendel-
kezõ költségvetési szerv. 
A Többcélú Társulás alapító és fel-
ügyeleti szerve a hozzátartozó tele-
pülési önkormányzatok képviselõ-
testületei. 

A Többcélú Társulás képviseletét a
Polgármesterek Tanácsának elnöke
látja el.
A Többcélú Társulás hármas funk-
ciót lát el:
- önkormányzati feladat- és hatás-
kör ellátás, térségi közszolgáltatás-
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ok (ellátási- és szolgáltatási rend-
szerek, intézményrendszerek szer-
vezése, összehangolása, integrálása,
intézmények közös fenntartása, mû-
ködtetése, fejlesztése) szervezése,
összehangolása, biztosítása, fejlesz-
tése
- államigazgatási feladat- és hatás-
kör ellátása
- térségfejlesztés:
- területfejlesztés: a kistérség terüle-
tének összehangolt fejlesztése, 
(fejlesztési tervek, programok, pá-
lyázatok készítése, megvalósítása) 
- településfejlesztés összehangolása.

A Többcélú Társulás mûködésének
és feladatai ellátásának fedezetét
biztosítják:
1. települési önkormányzatok által a
társulásnak átadott normatív állami
hozzájárulások és egyéb támogatá-
sok,
2. saját bevétel (települési önkor-
mányzatok pénzügyi hozzájárulá-
sai)
3. központi költségvetési pénzesz-
köz:
- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
4. egyéb bevételek

A társult települési önkormányzatok
képviselõ-testületei a Többcélú Tár-
sulás mûködési költségeihez lakos-
ságszámuk arányában járulnak hozzá.
A Társulásban részt vevõ Önkor-
mányzatok:
- Biatorbágy
- Budaörs
- Diósd
- Herceghalom
- Pusztazámor
- Sóskút
- Százhalombatta
- Tárnok
- Törökbálint

Az iskoláról

Az új tanév küszöbén érdemes visszatekintenünk a mö-
göttünk hagyott idõszakra. Követendõ, jó példaként
álljon itt azoknak a tanulóinknak a neve, akik szorgal-
mukkal, viselkedésükkel érdemesek erre: Horváth Ad-
rienn, Ágoston Márk, Dombos Cintia, Hurja Enikõ,
Nagy Beatrix, Roller Krisztina az elsõsök közül. 
A másodikos Pocsai Lilla, Vincze Ingrid, Toldi Adri-
enn, Somogyi Klaudia, Hirmann Alexandra, Mo-
gyorósi Vivien és Kelemen Klaudia bizonyítványa
hasonlóan szép volt. Harmadikban Hurja Sarolta, Ta-
kács Ádám, Babóti Bianka, Gyimesi Kata, Domak
Szilvia, Gyõri Csaba és Tóth Tamás eredményeinek
örülhettek a legjobban. A búcsúzó negyedikesek közül
Gajdos Dániel és Szilágyi Tamás lett kitûnõ. Õk ko-
moly felvételi vizsgán megfelelve jutottak be az érdi
Vörösmarty Mihály Gimnáziumba illetve a Bolyai Já-
nos Általános Iskola matematika tagozatára. Nekik és
valamennyi továbbtanulónknak sikereket kívánunk új
iskolájukban!
A média világa azt sugallja, hogy igazán sikeres az az
ember, aki értékesnek aligha nevezhetõ teljesítménnyel
válik gazdaggá. Gyermekeinket csapjuk be, ha nem vi-
lágosítjuk fel õket: NEM ez a való világ! A valódi tel-
jesítmény mögött mindig munka, tudás áll. Ezen a tu-
dáshoz vezetõ úton indítja el az iskola növendékeit. 
A fogyasztói társadalom árubõsége az oktatásban is je-
lentkezik. Minden iskola saját, csak rá jellemzõ peda-
gógiai program szerint dolgozik. Nem könnyû a szülõk
dolga, amikor felelõsen dönteniük kell arról, melyik is-
kolába írassák csemetéjüket. A mi iskolánk „a keve-
sebb-több” elvét vallja. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy az alapkészségek fejlesztésére helyezzük a hang-
súlyt. Aprólékos, ezért nem kapkodó módszerrel hala-
dunk. Azt valljuk, hogy a biztos olvasás-írás-számolás
készség megszerzése kulcs a további tanulmányok si-
keres folytatásához. 
E mellett fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek szá-
mára találjunk olyan területet, amelyben sikeres lehet.
Választható lehetõségként néptáncot, zenét tanulhatnak
a diákok. Szakedzõ oktatja a karatét délutánonként.

Tanórai kereteken belül ismerkednek a számítástechni-
ka és az idegen nyelv alapjaival. Ettõl a tanévtõl a szü-
lõi igényekre tekintettel angol nyelvet tanítunk. Köszö-
net illeti ennek a lehetõségnek a megteremtéséért a sós-
kúti Andreetti iskola igazgatóját, illetve az ott tanító,
egyébként Pusztazámoron élõ Réder Ferencet, aki el-
vállalta az oktatást. 
Másik újdonsága a tanévnek az elsõsöket érinti. Õk az
elsõ olyan évfolyam, akik negyedik osztály elsõ fél-
évéig nem kapnak osztályzatot. Negyedévenként szö-
veges értékelésben kapnak tájékoztatást szüleik a
gyermek iskolai elõmenetelérõl. Szintén ez a korosz-
tály az, akiket nem fenyeget a bukás réme. Osztályis-
métlésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az
érintett gyermek az elõírásokban meghatározott óra-
számnál többet hiányzik. 
Az iskolában a nevelés egyenrangú feladat az oktatás-
sal. Jogos kifogása a fenntartónknak, hogy a zámori
gyerekek nem szoktak köszönni a felnõtteknek. Ezt ta-
pasztaljuk magunk is, amikor az egy-két éve még pad-
jainkat koptató nebuló úgy megy el tanítója mellett az
utcán, mintha akkor látná elõször. A másik hasonlóan
elharapódzó neveletlenség: a gyerekeink nem becsülik
eléggé sem a saját holmijukat, sem a közösség tulajdo-
nát. A tanévben kiemelt nevelési célként tûzzük ki,
hogy diákjaink az iskolában és az utcán egyaránt illõ-
képpen köszöntsék a felnõtteket, társaikat. Vigyázza-
nak az iskola épületére, annak berendezésére, illetve a
közterületekre. A magatartási értékelésükben is meg
fog jelenni, ki mennyire tartja be ezeket az elvárásokat. 
Mint már megszokhatták tõlem, most is csak az ismert
film szlogenné vált címével: „Egyedül nem megy”- ké-
rem a szülõket, fogjunk össze. A nevelés nem egyéb,
mint helyes, jó szokások kialakítása sok-sok gyakorlás-
sal. Ha a család is ugyanazokat a szokásokat preferálja,
várja el a gyermektõl, mint az iskola, akkor az könnyû-
szerrel, észrevétlenül épül be a gyermek viselkedésébe.  

Mészáros Ildikó
Iskolaigazgató
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Búcsú Eszéki Imre esperes úrtól

2004. július 31-én Atyánk megtért
teremtõjéhez. Pusztazámor vala-
mennyi lakosa nevében mondott
beszédet az esperes úr temetési
szertartásán Békési Géza. Az Õ
szavait idézve szeretnénk a Zámori
Hírek hasábjain is végsõ búcsút
venni az Atyától: „Mély fájdalom-
mal és kavargó érzésekkel veszünk
búcsút Eszéki Imre esperes-plébá-
nosunktól, aki több mint 20 évig
volt a pusztazámori hívek lelki tá-
masza, lelki atyja, mint plébános.
Kinevezése után, amikor megis-
merte a falunkat, az itt élõ embere-
ket, nagy lelkesedéssel és odaadás-
sal látott munkához, mert bizony
sok rendezetlen dolgot kellett a sa-
ját medrébe terelni. Rendbe hozatta
a plébánia területét, megoldatta a
kápolna fûtését, és még sorolhat-
nám eredményes munkáját. Ezzel a
lendülettel és tettvággyal sok hívõt

állított maga mellé, akik támogat-
ták az elképzeléseit, terveit és mun-
káját. Így fogtunk neki a rombadõlt
remeteség felépítéséhez. Ez embert
próbáló, nehéz feladat volt. Nullá-
ról indulva, sok nehézséggel kezd-
tük el a munkát, de Imre atyával
együtt bíztunk a jó cél megvalósu-
lásában és a Jóisten támogatásában.
Ehhez elõ kellett teremteni az anya-
gi feltételeket, a kiviteli terveket,
egyeztetni a mûemlék felügyelettel
és más hatóságokkal, de Imre atya
fáradhatatlan volt és munkáját,
munkánkat siker koronázta! 1994.
november 26-án Takács püspök
atya felszentelte a Remeteségi
templomot, ami azóta a falu büsz-
keségévé és jelképévé vált. A tevé-
keny munka elismeréseként a
Pusztazámori Önkormányzat
„Pusztazámorért” emlékéremmel
tüntette ki. Ez a közös munka közel

hozta az esperes urat és a híveket
egymáshoz. Mindig szívesen jött
hozzánk feladatát teljesíteni, vagy
egy kiadós beszélgetésre. Volt sza-
bad ideje mindenkire, aki hozzá
fordult lelki problémáival. Sajnos
betegsége korlátozta áldásos tevé-
kenységét. Mindannyian aggódva
és érte imádkozva vártuk a felépü-
lését. Eddig ez sikeresnek bizo-
nyult. Õ is ragaszkodott az élethez,
mindig meg akart gyógyulni, hisz
még a halála elõtti napokban is dol-
gozni akart és dolgozott is, magát
nem kímélve. Még tervezte a szom-
bat esti zámori miséket, az elsõ
péntekek megoldását... De a Jóisten
másképp döntött. Esperes Úr! Kö-
szönjük áldásos tevékenységét, lel-
ki megújulást jelentõ beszélgetése-
it, személyes látogatásait és külön
köszönjük a Remeteséget. Nyugod-
jon békében!”

2004. október 3-án itthagyott bennünket Békési
Imréné, szül. Földi Terézia, életének 89. évében. 
A falu lakói által tisztelt és nagyrabecsült Terike né-
ni 1988 óta kitartóan és fáradhatatlanul gyûjtötte és
féltve õrizte szülõföldje múltjának emlékeit, doku-
mentumait. A község önkormányzata 1995-ben
Pusztazámorért emlékéremmel díjazta Terike nénit
helytörténeti kutató munkájáért.
Szellemi frissességét, aktivitását szinte az utolsó ideig
megõrizte. Elmondása szerint a történelem mindig érde-
kelte. Örömmel fedezte fel, hogy a falu nagy szülötté-
rõl, dr. Barcza Györgyrõl, Magyarország egykori nagy-
követérõl egyre több cikk jelenik meg, majd az Emlék-
iratait is kiadták. Ennek kapcsán felvette a kapcsolatot
az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában élõ
Barcza leszármazottakkal, akik aztán rendszeresen láto-
gatták és régi fényképekkel, megsárgult levelekkel, do-
kumentumokkal gazdagították gyûjteményét. Felbe-
csülhetetlen segítséget nyújtott a 2000-ben megjelent

Pusztazámor bemutatkozik c. helytörténeti és turisz-
tikai kiadványunk összeállításához. Az általa mesélt
múltbeli történetek, tapasztalatok leírása színesíti tá-
jékoztató füzetünket. A helyi történelem további ku-
tatásához, az összegyûjtött dokumentumok részletei-
nek feltárásához, megismeréséhez és felhasználásá-
hoz lehetõséget teremtene a hagyatékhoz való hozzá-
férés, ill. annak megfelelõ elhelyezése.
Zámor lakóinak mély megrendülése és szeretete kí-
sérte utolsó útján a sírig, melyet 61 gyönyörû koszo-
rú borított. Békési Terike néni közvetlen, színes
egyéniségét most már emlékezetünkben õrizzük ab-
ban a meggyõzõdésben, hogy helytörténeti „kincsei-
nek”, ismereteinek, tapasztalatainak továbbadásával
az utókor szellemi-erkölcsi gyarapítását, a szülõföld,
lakóhely jobb megismerését és megbecsülését szol-
gálta. Áldott legyen emléke és nyugalma békés!

dr. Fekete Zsuzsanna

Elment Zámor „helytörténésze”...

A Kulturális Örökség napja Zámoron

Községünk a Zámori Kör kezdemé-
nyezésére immár második éve kap-
csolódik be a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal által szervezett orszá-
gos rendezvénysorozatba.

2004. szeptember 19-én élénkebb
lett a forgalom Zámor utcáin. Sétá-
ló, beszélgetõ embereket, gyerme-
kekkel érkezõ családokat, kisebb-
nagyobb csoportokat lehetett látni.

A falunkra kíváncsi turisták többsé-
ge a menetrend szerint közlekedõ
autóbuszjárattal érkezett, néhányan
autóval, a környékbeli fiatalok ke-
rékpárral látogattak hozzánk.
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A falu két legfontosabb nevezetessége – a Zámorhegyi
remeteség és Öreg tölgy kastélyfogadó – mellett sokan
keresték fel az újdonságként programba vett mûhelye-
ket. Egész nap folyamatosan nagy érdeklõdés kísérte
Csóli Csaba üvegcsiszoló mester bemutatóját és gyö-
nyörû munkáit, ahol ki-ki saját maga is kipróbálhatta az
üvegcsiszolás mikéntjét. Megleshették továbbá Gáspár
Pál Szilveszter vésnök mester mûhelyének titkait, kép-
zõmûvészeti alkotásait. Hasonlóképpen sokan keresték
fel Konrád Péter régiségeinek gyûjteményét, ahol finom
pogácsával és egy pohár borral is megkínálták a vendé-
geket. Szokatlan látnivalónak bizonyult az 1998-ban
épült bioház és a Lázár-tanya, ahol néhány különleges
állatot (emu, ló, kecske, páva) is megtekinthettek a láto-
gatók. Elsõsorban a gyerekeknek jelentett nagy él-
ményt, de sajnos a kecsketej kóstoló a házigazda távol-
léte miatt elmaradt. 
Összességében elmondható, hogy az idelátogató vendé-
gek a látottakkal és a tapasztalt vendégszeretettel na-
gyon elégedettek voltak, amirõl a kitöltött kérdõívek is
tanúskodnak. Jólesett hallani a falu tisztaságáról, fejlõ-
désérõl és szép fekvésérõl szóló dícsérõ szavakat. Egy-
öntetû vélemény szerint fontos folytatni ezt a hazánk tá-
jainak, falvainak felfedezését, jobb megismerését célzó
kezdeményezést.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik önzetlenül, – hangsúlyozzuk – teljesen ön-

ként, anyagi támogatás vagy bárminemû jutalmazás
nélkül vettek részt ebben a rendezvényben. Külön
elismerés illeti a bemutatott házak, mûhelyek tulaj-
donosait és az Ifjúsági Klub lelkes tagjait, akik sza-
bad idejüket feláldozva álltak a vendégek rendelke-
zésére.
A zámori programok sikeréhez valószínûleg hozzájárult
az is, hogy a Pesti Est különszámán kívül, az érdi rádi-
óból is értesülhettek az érdeklõdõk az ingyenes épület-
és parklátogató lehetõségrõl, melynek központi témája
az idén „lélegzõ örökségünk” volt. Az érdeklõdés ko-
molyságát példázza, hogy néhány héttel a meghirdetett
rendezvény után Budapestrõl a Rupp-hegyi Idõsek Ott-
hona kívánságára Vigyázó Mária szociális nõvér kérte,
hogy buszos kirándulás keretében pótlólag õk is megis-
merhessék Pusztazámort. Természetesen a kérésnek
örömmel eleget tettünk és az ismételt bemutatókért újra
köszönetet mondunk. 
Az ilyen jellegû szép megmozdulásokból is kiderül,
mennyire fontos, hogy hazánk kevésbé ismert tájait, fal-
vait is megismertessük és megszerettessük máshonnan
jött embertársainkkal, családokkal és fõként a gyere-
kekkel, hogy ezáltal is gyarapodjanak ismeretekben,
gazdagodjanak élményekben és fedezzék fel a magyar
tájak, épületek és kertek szépségét!

F. Zs.

Hallatszott az énekszó, messze a
faluban. A településen fogatok,
lovasok, feldíszített kocsikkal,
hintóval vonultak végig. A csõsz-
lányok és a csõszlegények, a csi-
kósok, a bíró és a bíróné részesei
voltak a szüreti felvonulásnak.
Nem hiányoztak a maskarások
sem. Járták a táncot a kis néptán-
cosok is, bizonyítva ügyességü-
ket, talpraesettségüket. Nagy volt
a vigadalom a felvonulók köré-
ben, a kisbíró fennen hirdette az
esti bált. Amíg a felvonulók jár-
ták a falu utcáit, addig a zenekar
készülõdött az esti bálhoz. Mire
visszaértek a résztvevõk, már
kezdõdhetett is a mulatság. 
A Korax zenekar húzta a talpalá-
valót. A gyönyörûen feldíszített
terembe megérkeztek a mulatni
vágyó vendégek és elkezdõdött
az idei Szüreti bál. A csõszök be-
mutatták az erre az alkalomra ké-
szített táncukat. Nagy örömünkre
sok érdeklõdõt vonzott az idei
rendezvény, megmozdult a falu,
összefogtak az idõsek és a fiata-

lok. Az idelátogató vendégeknek
sok emlékezetes élményben volt
részük ezen az estén. Az újság
hasábjain szeretnék köszönetet
mondani azoknak az aktív lako-
soknak, akik nagyban segítették
munkámat azért, hogy az idei
szüreti mulatság is színvonalas
legyen, a hagyományokat meg-
õrizze és egyáltalán, hogy meg-
valósuljon. Köszönet nekik: Ágh
Mihályné, Bárkányi Zsolt,
Csibrikné Pátrovics Krisztina,
Csóli Rudolfné, Fodor Lászlóné,
Hornyák Lívia, Schattmann Gá-
bor, Kaczor Krisztina, Ketter Ág-
nes, Kiss Tamás, Konrád Emil,
Liziczai Miklósné, Madari And-
rás, Majóczki Annamária, Oláh
Gábor, Oláh Tibor, Rehus Pálné,
Szilágyi Tamás, Téglás Szilvia.
Köszönet illeti a Pusztazámor
Községért Közalapítványt a fel-
vonulás költségeinek fedezésé-
ért. 

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

„Ártatlanságban életre sarjadt Isteni Lét,

növeld bennünk végtelenné véges szeretetünket.

Tedd tisztává a szívünket,

hogy bennünk is megszülethess!”

(Simon András)

Áldott, szeretetben gazdag Karácsonyi ünnepeket

és békés, reményteljes új esztendõt

kívánminden pusztazámori családnak

a Zámori Kör Egyesület

„Õsszel érik babám, a fekete szõlõ…”
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Anyakönyvi hírek

Rövid hírek

Az elmúlt öt hónapban született:
Csiki Zsanett (június)
Takács Tibor Márk (június)
Offenberger Ottó (július)
Székely Ferenc Csongor (július)
Valter Lili Róza (augusztus)
Babar Napsugár Mercédesz (szeptember)
Horváth Áron (október)
GRATULÁLUNK A SZÜLÕKNEK!

Akik házasságot kötöttek:
Tóth Brigitta – Ungvári István (augusztus)
Balázs Beatrix – Bárkányi Zoltán (augusztus)
Csóli Erika – Zsakó Csaba (szeptember)

HÁZASSÁGKÖTÉSÜKHÖZ GRATULÁLUNK!

Elhalálozott:
Gémes János (augusztus)
Békési Imréné sz. Földi Terézia (október)
Téglás István (október)
Kohut István (október)
Csigi Pál (október)
RÉSZVÉTÜNK A HOZZÁTARTOZÓKNAK!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik fér-
jem, Kohut István elhalálozása miatti fájdalmamban
és gyászomban osztoztak. Köszönet mindazoknak,
akik ismerték, és akiknek az Õ távozása szomorúsá-
got okozott. 

Kohutné Csányi Hedvig

Népszavazás december 5-én! 
A kettõs állampolgárságról és a kórház-privatizációról
szóló referendumot (népszavazást) Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök 2004. december 5-re (vasárnap) tûzte ki. 
A választás menete a megszokott rend szerint történik
Pusztazámoron, reggel 6-tól este 19 óráig. Helye: Pol-
gármesteri Hivatal.

Köszönetnyilvánítás
A Zámori Kör közhasznú egyesület ezúton fejezi ki há-
lás köszönetét mindazoknak, akik jövedelemadójuk 
1%-át az egyesületnek ajánlották.
A 2003-ban befolyt 102.422 Ft összeget egyrészt a köz-
ségi önkormányzathoz benyújtott sikertelen pályáza-
tunk miatt a 2002/2003-as tanévre meghirdetett és meg-
valósított madarász-suli finanszírozására, másrészt a
Város- és Faluvédõk Szövetségének kihelyezett vá-
lasztmányi ülése megrendezésére és ennek kapcsán a
falunézõ sétakocsikázásra fordítottuk. Kérjük további
pártfogásukat! Adószámunk: 18685860-1-13

Tánciskola Pusztazámoron!
2004. november 18-án tánctanfolyam indult az iskola
tornatermében. Szép számban akadtak jelentkezõk, re-
mélhetõleg a lelkesedés végigkíséri a tanfolyam 10 he-
tében is a résztvevõket. Az Önkormányzat minden

olyan „tanulónak”, aki becsülettel végigjárja a tanfolya-
mot, 50%-os támogatást nyújt a tanfolyamdíj (7.000
Ft/fõ) befizetéséhez. Elõre is köszönjük!

Szilveszterezz velünk!
A Pusztazámori Általános Iskola tornatermében zártkö-
rû szilveszteri bulit szervezünk. Egyének, párok, társa-
ságok jelentkezését várjuk korlátozott számban. Ha úgy
határozol, hogy velünk búcsúztatod az Óévet, jelent-
kezz Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõnél, akitõl további
felvilágosítást kapsz. A rendezvény önköltséges, ezért a
jelentkezõk számától függ a belépõ. Jelentkezési határ-
idõ: 2004. december 1. Jelentkezni lehet személyesen
vagy a 06/70-277-3759-es telefonszámon. 

Kulturális ajánlat
„Mestermûvek – 400 év francia festészete” címmel is-
mét figyelemre méltó kiállítást szerveznek a Mûcsar-
nokban. A kiállításon Watteau, Vernet, Delacroix,
Corot, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Léger és
Matisse mûvei lesznek megtekinthetõk december 16. és
február 27. között.

Közmeghallgatás
2004. december 10-én (pénteken) közmeghallgatás lesz
az Iskola aulájában 18 órától.

Felelõs kiadó: Kosaras István • Szerkesztõ: Paulik Melinda 

Felelõs szerkesztõ: Csibrikné Pátrovics Krisztina, 

Szerkesztõség címe: 2039 Pusztazámor Munkácsy M. u. 1. 

e-mail: zamorihirek@freemail.hu • Nyomda: D-Plusz Kft.



A Napra Forgó Kht. segítséget nyújt a megváltozott
munkaképességû embereknek újra munkába állni.
Szolgáltató Irodánk dolgozói segítik ügyfeleinket a ne-
kik legmegfelelõbb munkát rövid idõ alatt megtalálni
és azt hosszú távon megtartani.

1. Szolgáltatásaink, amit nyújtunk:
A munkavállalást elõsegítõ egyéni tulajdonságok
összegyûjtése, erõsítése. A munkavállalást akadályozó
tényezõk feltárása, segítés a megoldásban. Ismeretadás
a mai kor munkaigényeirõl, munkafeltételeirõl, munka-
adóiról. Gyakorlati munkakeresés, álláslehetõségekrõl
tájékoztatás.
Megváltozott munkaképességû embereknek személyre
szabott tanácsadás és információnyújtás.
Tájékoztatás a képzési lehetõségekrõl.

2. Amit kérünk:
Együttmûködést a tanácsadó, segítõ folyamatban. Kap-
csolattartást a Munkaügyi Központtal.

3. A jelentkezés feltétele
Orvos-szakértõi vélemény. Adókártya, TAJ kártya, sze-
mélyi ig. Iskolai végzettség és eddigi munkahelyek iga-
zolása. Kellõ motiváltság a munkavégzésre. 

4. Mit nyújtunk a munkaadóknak?
A munkavállaló képességeinek feltárása, felkészítése a

legmegfelelõbb munka elvégzésére (felkészített mun-
kavállalót nyújtunk).
Tájékoztatás alkalmazás esetén az államtól igényelhe-
tõ kedvezményekrõl. A munkáltató kockázatának op-
timalizálása (pl. munkaerõ-vándorlás). Tanácsadás
nyújtása megváltozott munkaképességû ember alkal-
mazása, vagy tovább foglalkoztatása esetén. (folya-
matkövetés). A munkavállaló segítése a beilleszkedés
idõszakában.

5. Mit kérünk a munkaadótól?
Munkalehetõséget. Annak meggondolását, hogy a
megváltozott munkaképességû személy a megfelelõ
helyen teljes értékû munkavállaló lehessen. A részle-
tes tájékoztatás érdekében szakemberünk személyes
fogadását.

6. Referencia
Támogató partnereink: Országos Foglalkoztatási Köz-
alapítvány, MOTIVÁCIÓ Alapítvány, Munkaügyi
Központ, Érd Önkormányzata, Százhalombatta Önkor-
mányzata, Budapesti Állatkert.

Napra Forgó Kht.
Munkaerõ-piaci Szolgáltató Iroda
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Jelentkezés a 23/520682-as telefonon, 
vagy szermélyesen 

Érd Alispán u. 8. sz. H–CS: 9 15 -ig.

Érd, Alispán u.8.
Tel.: 23/520682; Fax: 23/520683, 
E-mail: tanacsado@napra-forgo.hu; info@napra-forgo.hu.

ÉÉPPÍÍTTKKEEZZIIKK??

Mielõtt döntene, kérje árajánlatunkat!
Családi házak, irodaházak, üzletek, mûhelyek

Szerkezet- és kulcsrakész kivitelezése, felújítása, referenciával.
Mobil: 06/30-9311-441

valamint

Minõsített egyedi nyílászárók hõszigetelt üvegezéssel.

Beltéri ajtók, zsalugáterek, beépített bútorok, lépcsõk, falburkolatok készítése
Mobil: 06/30-2515-940

MOLÉP Kft. 2461 Tárnok, Hazatérõk u. 79. Tel./fax: 23/388-580
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SZÜRET 2004

Többcélú Társulás

Minden Kedves Olvasónknak kegyelemben teljes, 
kellemes Karácsonyt és békés, boldog Új Évet kívánunk!

A Többcélú Társulásban részt vevõ Önkormányzatok polgármesterei balról jobbra: Pátrovics Benedek (Pusztazámor), 
Dr. Benedek László (Százhalombatta), Turai István (Törökbálint), Dr. Döcsakovszky Béla (Érd), 
Wittinghoff Tamás (Budaörs), Dr. Gergely István (Tárnok), König Ferenc (Sóskút), Spéth Géza (Diósd), 
Schneider László (Herceghalom), Palovics Lajos (Biatorbágy)


