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A Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án reggel 6 órától 19 óráig fogadja a szavazókat. Szavazni csak személyesen
lehet. Ha a választópolgár mozgásában gátolt, de lakóhelyén tartózkodik, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna
csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhely szerinti
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát, és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A
személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú), vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét   követően kiállított vezetői enge-

dély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a  szavazólapokat és a borítékot. A szavazó-

lapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve

mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehető figyelembe.

Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell
dobnia.

A polgármesteri és a megyei közgyűlési szavazólapon a személyt, illetve a listát lehet megjelölni, az ettől eltérő szavazat
érvénytelen. A képviselői szavazólapon legfeljebb hat képviselőjelöltre lehet szavazni. Ebben az esetben az az érvényes sza-
vazat, amelyen 1,2,3,4,5 vagy 6 képviselőjelöltre voksolnak. Ha senkit nem jelölnek meg, akkor az érvénytelen szavazatnak
számít.

A szavazólapon a jelöltek nevei alfabetikus sorrendben szerepelnek. A képviselő-testület tagjai azok lesznek, akik a hat
legtöbb érvényes szavazatot kapják.

*

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a következő jelöltállító szervezetek kistáját vette nyilvántartásba:

FIDESZ–KDNP
MSZP

A listát állító szervezetek sorsolással kialakult sorrendben szerepelnek a szavazólapon. Nem jut mandátumhoz az a lista,
amelyre leadott szavazatok száma nem haladta meg a választókerületben leadott összes érvényes szavazat több mint 5 %-
át. Ezt a határt külön-külön kell elérni az egyes választókerületek tekintetében.

Kérem, hogy a szavazáson minél többen vegyenek részt! Kívánatos, hogy a község választópolgárainak nagy többsége
döntsön az önkormányzat tisztségviselőinek személyéről!

Dr. Kosztyi Emma
a Helyi Választási Iroda vezetője

Választási tájékoztató
2010. október 3. napján (vasárnap) kerül sor a helyi önkormányzati képviselők

és a polgármester megválasztására. 
A választópolgárok képviselőket és polgármestert választanak Pusztazámor élére,

továbbá szavaznak a Pest Megyei Közgyűlés összetételéről.

ZÁMORI HÍREK. Választási különszám, 2010. szeptember. KIADJA Pusztazámor Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi
Kft. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146; e-mail: titkarsag@kornetas.hu . A KIADÁSÉRT FELEL: Pusztay Sándor ügyvezetõ igazgató.
KIADÓI SZERKESZTÕ: Kiss Zoltán. TÖRDELÕSZERKESZTÕ: Árvai István. SZERKESZTÕSÉGI TITKÁR, HIRDETÉSFELVÉTEL: Lukács Györgyi • NYOMDAI MUNKÁK:
Reprográf Nyomdaipari Kft. • FELELÕS VEZETÕ: Nyitrai Zoltán ügyvezetõ igazgató • SZERKESZTÕSÉG: 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/A Telefon/fax: 239-
0146, e-mail: kornetas@chello.hu
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Tisztelt

Képviselő-testület!

Az államháztartásról rendelkező 1992.
évi XXXVIII. Törvény 50/A.§. (4) bekez-
dése 2010. évtől kötelezővé teszi, hogy
a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását
megelőző 30 nappal a polgármester
részletes jelentést tegyen közzé az
önkormányzat vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, valamint a képviselő-testü-
let megalakulását követően keletkezett,
a későbbi éveket terhelő pénzügyi köte-
lezettségekről. 

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat mérlegben 2010. július 31-én kimu-
tatott vagyonának értéke 1 938 740 ezer
forint.

Ebből az önkormányzat tulajdonát
képező immateriális javak, tárgyi eszkö-
zök, befektetett pénzügyi eszközök és
üzemeltetésre átadott eszközök összességében 1 679 394 ezer
forintot tesznek ki.

Követeléseink 26 752 ezer forintot jelentenek. Pusztazámor
Község Önkormányzat tartaléka: 232 385 ezer forint, amelyből
22 385 ezer forint pénzügyi kötelezettséggel terhelt.

Elmondhatjuk, hogy önkormányzatunknak sem hitele, sem
hiánya nincs.

Pusztazámor Önkormányzatának 210 millió forintos tartaléka
van, 2010. augusztus 31-én.

Pusztazámor Önkormányzatának Képviselő-testülete a meg-
alakulásától, 2006. október 11-től nem vállalt olyan hosszú távú
pénzügyi kötelezettséget, amely a későbbi évekre áthúzódna.

A képviselő-testület a 4 éves ciklusát közel 210 millió forintos
többlettel, 0 forint hiánnyal és 0 forint hitellel zárja. 

Az önkormányzatnak hosszú távú szerződései: az ÉTV Kft-vel
mint víz- és csatornaszolgáltatóval, a Budaörsi Többcélú Kistér-
ségi Társulással mint oktatási és szociális szolgáltatóval, Sóskút
Község Önkormányzatával oktatási igazgatási társulás, Tár-
nok–Sóskút Pusztazámor települések között építéshatósági és
közterület-fenntartó társulási szerződés áll fenn.

Pusztazámor, 2010. augusztus 25.
Pátrovics Benedek

polgármester

Jelentés a vagyoni és pénzügyi helyzetről
Jelentés Pusztazámor Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről,

valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő
pénzügyi kötelezettségekről

A Helyi Választási
Bizottság tagjai
Garainé Ordas Dóra elnök

Szilágyi Tiborné elnökhelyettes
Balázs Lászlóné bizottsági tag
Győrfi Miklós bizottsági tag

Schnedarek Réka bizottsági tag

A Helyi Választási
Iroda tagjai

Dr. Kosztyi Emma HVI-vezető
Velner Tímea HVI-tag

Hilbertné Tóth Henriett Éva HVI-tag
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Polgármesterjelöltek

KAJZER ANTALNÉ
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt

KRALOVÁNSZKY KRISTÓF
Független

PÁTROVICS BENEDEK ISTVÁN
Független

Egyéni listás települési önkormányzati képviselőjelöltek

BABAR ZOLTÁN
Független

BALOG JÓZSEF
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt

BÉKÉSI GÉZA MIKLÓS
Független

CSIBRIKNÉ PÁTROVICS KRISZTINA
Független

DR. FEKETE ZSUZSANNA
Tiszta Zámorért Társaskör

GARAINÉ KISS GABRIELLA
Független

HOLINSZKINÉ BACHOFFER KLÁRA ÁGNES
Független

HORNYÁK ANDRÁS
Független

KÁROVITS TAMÁS GÁBOR
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt

KISS ISTVÁN
Tiszta Zámorért Társaskör

OLÁH GÁBOR
Független

OROSZ BÉLA
Független

REINER SÁNDOR
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt

RÓZSAVÖLGYI ERIKA
Tiszta Zámorért Társaskör
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Pusztazámor, közös ott-
honunk az elmúlt 20
évben sikeres és szeret-
hető településsé fejlő-
dött. Megváltozott, kivi-
rult Zámor, és talán kissé
más lett itt élni. A meg-
szépült parkok, a felújí-
tott utcák, a csatornázás,

az új egészségház, műfüves pálya, iskola,
óvoda, játszótér, vagy éppen olyan apróságok,
mint a nyíló virágok, vagy a falu karácsonyfája
az iskola előtt mind-mind szebbé tették min-
dennapjainkat.

Mindannyian osztozhatunk a sikerben, élvez-
hetjük eredményeit. A mi Pusztazámorunk
olyan hely, ahol jobb élni, jobb iskolába járni
vagy jobb nyugdíjasnak lenni, mint 20 évvel
ezelőtt. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, lebe-
csüli a zámoriakat!

Beszéljenek a tények!

Az elmúlt 20 év alatt számos beruházásra jutott helyi és állami
forrás. Ezek közül mutatunk be néhányat. 

Gáz, telefon, csatorna

Az 1990-es évek első felében bevezettük a
gázt, majd teljes körűvé tettük a telefonhálóza-
tot lakossági és önkormányzati pénzből.

1993 nyarán a lakosság igent mondott a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
megépítésére, ennek köszönhetően 5 éves
ütemezésben több mint 1 milliárd forintot
kapott a település. Ebből az összegből tud-
tunk csatornázni, szennyvíztisztítót építeni,
utcákat aszfaltozni, általános iskolát, óvodát
építeni. 

A falu több tekintetben is haszonélvezője
volt a hulladékkezelő megépítésének. Egyfelől
a hulladékkezelő munkalehetőséget biztosít a
helyi lakosok számára, másfelől a hulladékke-
zelő tűréséért a Fővárosi Önkormányzatnak
több százmillió forintot kellett áldoznia az M7-
es autópálya csomópontjának kiépítésére,
továbbá a hulladékszállítást, az útpadkák mel-
letti területek kaszálását, az utak síkosságmen-
tesítését, a hóeltakarítást mind ingyen biztosít-
ja a település számára. Nem titok az sem, hogy
a hulladékkezelő befogadása a kezdetben meg-
kapott milliárdon túl éves szinten több mint 60

millió forintos bevételt jelent községünknek, mely alapvetően
fedezi intézményeink – iskola, óvoda, polgármesteri hivatal,
egészségház – működési költségeit. Ennek és a takarékos, min-
den fillért átgondoló gazdálkodásunknak köszönhetően jöhetett
létre az a szerencsés helyzet, hogy Pusztazámor azon kevés
település közé tartozik, amely hitel igénybevétele nélkül képes
működni, mi több, komoly – több mint 200 millió forintos – tar-
talékkal rendelkezik. 

Utak, járdák

Az M7-es  autópálya-csomópont első üteme, a pusztazámori
hulladéklerakó építésével egy időben valósult meg. Ekkor
készült el a Zámorról a hulladékkezelőhöz vezető bekötőút is.
Az autópálya-csomópont 2009-ben vált teljes értékűvé. ugyan-
ebben az évben állami forrásból újult meg a Zámort Sóskúttal
összekötő közút, így nemcsak az itt élők közlekedése lett köny-
nyebb, hanem a befektetni szándékozók számára is vonzóbbá
tette településünket. 

A Kereszt, az Öveges József és a Naphegy utcákban a mintegy
600 méternyi új aszfaltút és a csapadékvíz-elvezetés költségének
fedezéséhez az önkormányzat pályázati úton 14 millió forintot
nyert. Időközben az aszfaltozott útjaink megértek a felújításra.
Elsőként az Erkel Ferenc utcát javíttattuk ki, majd a Móricz Zsig-
mond utcának a lakóingatlanok mellett elmenő úgynevezett
szervizútja került sorra. 2006-ban történt meg a Névtelen,
Zámori Imre, Zsák és Tolvaj utcák szilárd burkolattal való ellátá-
sa. A Móricz Zsigmond utca és a Kossuth Lajos utca csomó-
pontjában az úttestet kiszélesíttettük, új burkolati jelek kerültek
fel, ami biztonságosabbá teszi a kanyarodást. 

Fogjunk össze a mi Pusztazámorunkért!
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Bizonyára kevesen tudják, hogy támogatjuk a járdaépítést,
mégpedig úgy, hogy az önkormányzat biztosítja a szükséges
anyagokat, ha a telektulajdonos saját maga megcsinálja vagy
megcsináltatja a hozzá tartozó járdaszakaszt. Azt szeretnénk
segíteni, hogy rendezettebb legyen a település.

Parkok, erdő, táblák, virágládák,

hulladékgyűjtők

2004-ben vehették birtokba a gyerekek Zámor első játszóterét,
mely állami pályázati segítséggel valósult meg. 2006-ban Kultu-
rális Rendezvény- és Szabadidőparkot adtuk át a település lakó-
inak, mely kizárólag helyi pénzből épült meg. A kulturális ren-
dezvények számára is alkalmas pihenőpark és szabadtéri
színpad megépítésével településközpontunk igazán otthonossá
vált. A falu központjában több parkolóhelyet is sikerült kialakí-
tanunk. 

2009-ben két közparkot alakítottunk ki, felújítottuk a kőke-
resztet és a haranglábat, melyek költségeit a pusztazámoriak fel-
ajánlásai is kiegészítették. Szintén ebben az évben került átadás-
ra a Hősök tere az egészségház mögötti téren. Első alkalommal
rendeztük meg a Hősök Napját, melyhez a Hősök terén találha-
tó emlékművek felújítása kapcsolódott.

2009-ben 5 hektár erdőt telepíttetett az önkormányzat, ezzel
is növelve a zöldterületek nagyságát. 

A Pusztazámorra érkezőket és az innen eltávozókat már táb-
lák üdvözlik. A könnyebb tájékozódás érdekében pedig utca-
névtáblák, fa hirdetőtáblák és településtérképek kerültek kihe-
lyezésre. Ahol szükséges volt, ott az utcaneveket és az érintett
házszámokat is rendeztük. A régi Malomnál lévő 2 buszmegál-
lóban virágládák állnak. A község közterületein felszerelésre
kerültek a hulladékgyűjtők, az iskola és az óvoda előtt pedig zár-
ható, fedett kukatárolót alakítottunk ki. 

Általános iskola, óvoda

A jól felszerelt, modern általános iskola építését a település min-
den állami segítség nélkül folytatta le, később az új tornatermet
is átadtuk. Az avatási rendezvényre Buzánszky Jenő, a legendás
Aranycsapat tagja, valamint a Parlament válogatottja is eljött.
Sikerült bővítenünk a gyerekeknek és a családoknak nyújtott
szolgáltatások körét: bevezetésre került az iskolaotthonos okta-
tás. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, családgondozó, logo-
pédus, fejlesztő pedagógus és pszichológus is tevékenykedik az
intézményben. A gyerekek számára biztosított feltételeket sok
más település is megirigyelheti: számítástechnikát és angol nyel-
vet oktatunk. Diákjaink tanulhatnak zenélni, agyagozni, néptán-
colni, karatézni, kosárlabdázni, úszásoktatáson is részt vehet-
nek. Működik itt könyvtár és internetes klub is. Idén az
önkormányzat ingyenesen biztosítja minden Pusztazámorra járó
alsó tagozatos gyerek és minden Sóskútra járó pusztazámori
gyerek tankönyvcsomagját. A tornaterem nyitott kapukkal áll a
focizni vagy egyéb sportot űzni vágyók előtt. 

Bevezettük a községi ösztöndíjrendszert: a kiemelkedő tanul-
mányi eredményt elérő 8. osztályos, közép-, valamint felsőfokú
oktatásban tanuló pusztazámori diákok részére. 

Az új óvodába megnyitása óta nagy örömmel járnak a gyere-
kek, mára megvalósult az angol oktatás és a kicsik a Zeneovi
foglalkozásait is élvezhetik. Szinte minden évben valamivel
sikerül gazdagítani az intézmény felszereltségét: asztalokat, fek-
tetőket, játékokat, könyveket vásárolunk, az udvari játékokat fel-
újíttattuk és újakat is vettünk. 
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Egészségház, községháza

2005-ben az új egészségház megépítésével a községházából
korszerű helyre költözhettek a háziorvosok és a gyermekor-
vos. Itt kapott helyet a szemészeti szakrendelés, a védőnői
szolgálat, és egy gyógyszertár is megkezdhette működését.
Igyekeztünk a háziorvosi ellátáson túl szakorvosi ellátást is
hozni a településre, hogy ne a beteg utazzon, hanem az
orvos. 2005-ben megindult a 24 órás gyermek- és felnőttor-
vosi ügyeleti rendszer Érd központtal, így a háziorvosnak
nem kell megszakítania a rendelést a sürgős esetek miatt,
mert napközben is az ügyletes orvos megy ki ahhoz a beteg-
hez, aki hirtelen lesz rosszul.

Gondoltunk az idősekre is. A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást jelenleg 2 fő igényli településünkön, amely az egyedül
élő és beteg idős embereknek nyújt segítséget. Ezen kívül meg-
határozott esetekben gondozónőt biztosítunk, aki bevásárol,
takarít és egyéb módon nyújt segítséget. A szociális étkeztetés
igénybevétele is lehetséges településünkön. 

A községházából kiköltözött rendelők helye felszabadult, így
megkezdődhetett a hivatal épületének felújítása és átalakítása.
Az épületben helyet kapott egy tanácsterem, mely rendezvény-
teremként és házasságkötő teremként is funkcionál, illetve egy
irattár. Az udvart leburkoltattuk és parkosíttattuk.

Műfüves kispálya, települési rendezvények

Az UEFA támogatásával megvalósítandó műfüves kispályák
létrehozására kiírt MLSZ-pályázaton több mint 3 millió forin-
tot nyertünk. Az átadási ünnepen ismét vendégül láthattuk a
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Parlament futballcsapatát. A pálya megépítésével alapvetően
az volt a célunk, hogy a gyerekek nagyobb kedvet kapjanak
a focizáshoz, de a pálya bárki számára térítésmentesen
igénybe vehető. 

Még összeszámolni sem könnyű, hogy mennyi rendezvény
várja látogatóit itt, Pusztazámoron. Kiemelhető többek között
a Falunap, a Három falu két keréken, vagy éppen a Falu
karácsonya. Immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a
Pusztazámori Falunapot, mely az utóbbi időben a község
meghatározó rendezvényévé vált. A színes programkavalkád-
ban helyet kapott a sport, a játék, a kézművesség, a borver-
seny, a főzőverseny, és nem utolsósorban a tűzijáték és az
utcabál is. A Három falu két keréken a három szomszédos
falu: Pusztazámor, Sóskút, Tárnok civil szervezetei által meg-
szervezett közös kerékpározás, évente változó házigazda tele-
püléssel. Először 2008-ban az ünnepre való készülődést
kívántuk még szebbé tenni, amikor elhatároztuk a közös
ünneplést, a Falu Karácsonyát.

Polgárőrség, térfigyelő kamerarendszer

2006-ban alakult meg a Zámori Polgárőr Egyesület, 2009-ben
egy gépkocsit is vásároltunk számukra. Az éjszakánkénti folya-
matos járőrtevékenységen túl aktív részvételükkel segítették pél-
dául a lomtalanítást, illetve a települési programok biztosítását.

Az utóbbi időben gyakori lopások, betörések, rongálások
indokolták a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, melynek
2010-ben megvalósult első üteme 8 kamerából áll. A kamerák
mindegyike 360 fokban körbeforgó, éjjel-nappal tökéletesen
látó. Maga a rendszer a jelenleg Magyarországon működő rend-
szerek közül az egyik legmodernebb. Igyekszünk a polgárőrség
és a Tárnoki Rendőrőrs támogatásában közreműködni, főként
üzemanyag-utalvánnyal. 

Ipari park

Pusztazámor ipari övezetté átminősíthető területtel rendelkezik
a hulladékkezelő szomszédságában. A volt Meggyes egy része
gazdasági-szolgáltató-kereskedelmi övezetként szerepel, ebből
a területből 7 hektár az önkormányzat, a többi magánszemélyek
tulajdonában van. A volt Meggyes másik részén található egy
földterület, mely sport-rekreációs célra használható fel, de itt
nincs az önkormányzatnak területe. 

Remeteség, temető, templom

Az önkormányzat, az állam, az egyház támogatásának és az egyé-
ni felajánlásoknak köszönhetően a temetőkertben található zámor-
hegyi remeteség ismét feléledt romjaiból. A ravatalozó épületének
felújítása a temetések kegyeletteljes lebonyolítása szempontjából
elengedhetetlen volt. A templomot sikerült szebbé tenni, a födém-
szigetelés, a mennyezet és a külső homlokzat felújítása is megtör-
tént. Megkezdődött a temető átfogó rendezése, a munkák befeje-
zésével az egész temető méltó sírkertté alakul át. 

Pátrovics Benedek
polgármester

Pusztazámor Községért
Közalapítvány

A Pusztazámor Községért Közalapítványt 2003-ban a puszta-
zámori képviselő-testület hozta létre. A közalapítvány műkö-
dése érdekében azóta mintegy 150 millió forintot engedett át
a képviselő-testület. A közalapítvány korábbi és jelenlegi veze-
tői önzetlen munkájukkal községünket szolgálták. Ugyanakkor
a közalapítvány tevékenysége mögött minden pillanatban ott
volt a képviselő-testület és ott volt a polgármester is, hiszen
nélkülük, döntéseik és munkájuk nélkül az alapítvány nehe-
zen tudta volna megvalósítani céljait..

Pátrovics Benedek
polgármester
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Tisztelt választópolgárok!

KAJZER ANTALNÉ vagyok, a választáson
polgármesterjelöltként indulok,
FIDESZ–KDNP-támogatással.

10 éve lakom 3 gyermekemmel és fér-
jemmel Pusztazámoron. 1952-ben szü-
lettem egy Bács-Kiskun megyei faluban,
Bácsalmáson. A gimnáziumot egyházi
iskolában végeztem Debrecenben, majd
érettségi után a Kandó Kálmán Villamo-
sipari Műszaki Főiskolán üzemmérnöki
diplomát szereztem. A Fővárosi Kézmű-
ipari Vállalatnál kezdetben mint utókal-
kulátor, később mint diszpécser, majd

mint energetikus dolgoztam. Munka
mellett tovább folytattam tanulmányai-
mat, és a SZOT Munkavédelmi Főisko-
lán munkavédelmi üzemmérnöki diplo-
mát kaptam.

A diploma megszerzése után munkavé-
delmi előadóként dolgoztam több építőipa-
ri cégnél, többek között a Fővárosi 1. sz.
Építőipari Vállalatnál. Gyermekeim születé-
se és a GYES letelte után – mivel vállalatom
időközben megszűnt – munkanélküli let-
tem. Ez idő alatt számítógépes tanfolyamon
számítógép-kezelő minősítést szereztem. 

Egy Bt-nél kaptam állást, később saját
Bt-t alapítottam, melyet a romló gazdasá-
gi helyzet miatt felszámoltam! Dolgoztam
egy informatikai cégnél mint operátor, a
Matáv-nál és több hasonló kaliberű cég-
nél mint üzletkötő. Jelenleg egy több száz
telephellyel rendelkező vendéglátó cég-
nél vagyok energetikus.

Férjem az építőiparban dolgozott
középvezetőként, jelenleg nyugdíjas. Bol-
dog házasságban élünk, 3 gyermeket
nevelünk. Nagy segítség számomra, hogy
minden tekintetben bizton számíthatok rá.

A családom és az én erkölcsi magatar-
tásomat a józan vallásosság jellemzi.
Meggyőződésem, hogy a család legfon-
tosabb összetartó ereje a nő, ezért lánya-

imat szigorú fegyelmet követelő középis-
kolába járattam. Mindemellett gyerme-
keim ismereteinek minőségi bővítését
fontos szülői feladatomnak tartom. Bár
már valamennyien nagykorúak, úgy gon-
doltam, hogy a jobb eredmények és a
megalapozott tudás reményében nappali
tagozaton tanuljanak. Nagyobbik
lányom műszaki managernek készül,
jelenleg a főiskola utolsó évfolyamát
kezdte el. Középső gyermekem első éves
egyetemista, ő tanárnak készül. Legki-
sebb gyermekemnek még egy éve van
egy informatikai szakközépiskolában,
emellett igazolt játékosa a tárnoki ifjúsá-
gi labdarúgó-csapatnak, valamint a sós-
kúti fúvószenekarban szaxofonozik és
klarinétozik.

Mivel férjem és én is falun nőttünk fel,
élünk a falu adta lehetőséggel, portánkhoz
tyúkok, galambok, macskák és kutyák is
tartoznak, emellett kis konyhakertet is
művelünk, így ismertetve meg gyermeke-
inkkel az igazi falusi ízeket, valamint a
földművelő munka nehézségét, szépségét
és ezáltal annak megbecsülését.  

2003 óta a helyi FIDESZ szervezet tagja,
jelenleg elnöke vagyok. Az elmúlt négy
évben az Önök megtisztelő bizalma révén
képviselőként részt vettem falunk további

fejlődésének, boldogu-
lásának alakításában.
Véleményem nem min-
den esetben egyezett
meg a falu vezetésének,
így képviselő-társaim-
nak a véleményével,
ennek minden esetben
hangot is adtam, azon-
ban a többség majdnem
mindig leszavazott.  

A választáson nem
független jelöltként
induló képviselőjelöl-
tekkel kidolgoztuk és
rövidesen minden ház-
tartásba eljuttatjuk a
programunkat.

Tanulmányaim, szak-
mai gyakorlatom, széles
körű ember-ismeretem
olyan tapasz talatokkal
ruháztak fel, melyeket
hasznosíthatónak látok
településünk jobb élet-
feltételeinek meg terem-
téséhez!

Várom támogatásu-
kat közös terveink
megvalósításához!

Kajzer Antalné
polgármesterjelölt
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Tisztelt Pusztazámoriak!

Kralovánszky Kristóf vagyok, Pusztazá-
mor egyik polgármesterjelöltje, független
jelöltként. Meggyőződésem, hogy a falu
élete, az Önök élete és a polgármester
munkája nagyon szorosan összekapcso-
lódik. 

Egy közösséget csak úgy lehet vezetni,
ha annak tagjai és vezetői egymással
összhangban, egymás szándékait és aka-
ratát ismerve élik mindennapjaikat. Fon-
tos, hogy a vezető ismerje a közösség
szándékát és a közösség is ismerje a veze-
tő szándékát. Elengedhetetlen tehát az
egymás közötti párbeszéd, melynek élő-
nek és folyamatosnak kell lennie és nem
csupán esetenként kell megtörténnie.

Engedjék meg, hogy néhány mondat-
ban bemutatkozzam Önöknek: 1972-ben
születtem Budapesten.  A Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen végeztem
mint biztonságtechnikai mérnök. 1992 és
1998 között az Amerikai Egyesült Álla-
mok Budapesti Nagykövetségének Kato-
nai Attasé Hivatalában dolgoztam,
minisztériumi programvezetőként és tol-
mácsként.  Tizenkét éve a saját cégemet
vezetem sikeresen, mely cég jellemzően
informatikával és biztonságtechnikával
foglalkozik.

Bár csak 2005 óta élek Pusztazámoron,
de ideköltözésünk óta zámorinak vallom
magam, Zámor immár az én otthonom is.
Szeretnék zámorinak maradni, Zámoron
élni, Zámorért tenni és dolgozni. Más
minőségben bár, de ezt tettem az elmúlt
közel három évben is a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány kuratóriumi elnöke-
ként is. 

Megítélésem szerint  egy falunak gon-
doskodni kell tudni azokról, akik önhibá-
jukon kívül estek nehéz helyzetbe. Nyil-
vánvalóan nem elvárható azonban, hogy
az önkormányzat mindenkinek megoldja
minden gondját. Hogy hogyan gondolom
is ezt? Egy példával szeretnék rávilágítani
a valódi teendőre: Aki éhes, azt meg kell
tanítani halászni, ahelyett, hogy mindig
halat adnánk neki. Sőt, adott esetben
hálót kell tudnunk adni, hogy az elején
azzal tudjon halászni. A gyakorlatban
erre számos lehetőség kínálkozik; lehet
ez különböző átképzések szervezése,
pályázatokon való részvétel segítése, de

leginkább olyan munkahelyek létrehozá-
sa, melyek nem csupán 1-2 embernek és
nem rövid távon tudnak munkát biztosíta-
ni.

A közösség egészsége az egyén egész-
ségét is jelenti. Pusztazámoron felépült
egy fantasztikus Egészségház, melyet tar-
talommal kell megtölteni. Gondolok itt
elsősorban fogorvosi, nőgyógyászati, reu-
matológiai, szemészeti, bőrgyógyászati,
fül- orr- gégészeti szakrendelésre, mely-
hez jelen állapotban órákat kell utazni,
vagy igénybevételük a távolság vagy az
idő szűkössége miatt nehezen, vagy nem
megoldható. Mindezen szolgáltatásokat
úgy kell tudni megoldani, illetve az orvo-
sokkal és a Társadalombiztosítással úgy
kell tudni megállapodni, hogy e szolgálta-
tások mind térben, mind időben és főként
anyagilag is elérhetőek maradjanak mind-
annyiunk számára. Erre kiválóan működő
megoldások léteznek.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
működése nyilvános legyen. Minden olyan
szerződést, mely a lakosság életét, életmi-
nőségét, vagy a közösség anyagi javait bár-
milyen formában érinti, nyilvánossá és
hozzáférhetővé kell tenni úgy, hogy azok
bárki által, bármikor elérhetőek legyenek;
biztosítani kell a dokumentumok külön
kérés nélküli hozzáférhetőségét.

A fiatalok számára lehetőséget kell
nyújtani  ahhoz, hogy tehetségük meg-
nyilvánulhasson. Minden diáknál más és
más módon fog megmutatkozni készsége-
inek erőssége. Többek között ez az óvo-
dának és az iskolának a lényege, hogy a
készségek és a tehetség felismeréséhez,
elindításához és fejlődéséhez teret bizto-
sítsanak. A tér fizikai tekintetben rendel-
kezésre áll, hiszen van egy csodálatos
óvodánk és  iskolánk.  A pedagógusok
rendelkezésre állnak. A környezetet és az
egyéb feltételeket kell biztosítani ahhoz,
hogy mindez hosszú távon és önállóan
működhessen.

Közbiztonság tekintetében szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, ám fontos
tudni, hogy ezért folyamatosan tennünk
kell. A minket körülvevő világ állandó
változásban van, ezeket a változásokat
követni kell. Egy közbiztonsági kérdésre
adott 3-4 évvel ezelőtti válasz, ma már
szinte semmit nem ér. Meg kell tudnunk

előzni a bajt és nem szabad hagyni, hogy
a baj előzzön meg minket.

Megoldást kell találnunk a közlekedés
lehetőségeinek javítására. Itt az ideje,
hogy azoknak is segítsünk, akik tömeg-
közlekedéssel járnak. Tudomásul kell
venni, hogy sokunknak szükséges valami-
lyen okból Budapestre mennie. Megfelelő
megoldást kell találni arra, hogy a jelenle-
gi 80-90 perces utazási idő jelentősen
csökkenni tudjon – itt is több lehetőség
kínálkozik.

Mindannyian tudjuk, hogy világunk
hihetetlenül felgyorsult. Néha már szinte
elképesztő, ahogy dolgok változnak. Túl
sok választási lehetőségünk pedig nincs,
vagy haladunk mi is a világgal, vagy
lemaradunk. Ha megállunk, ugyanúgy
lemaradunk. Nem engedhetjük meg
magunknak, hogy megálljunk. Ekkor
ugyanis nem csupán fejlődésről mondunk
le, hanem kockáztatjuk mindazt, amit
eddig elértünk. Fejlődni viszont csak böl-
csen, megfontoltan szabad, de határozot-
tan és eltökélten kell.

Van azonban két dolog, amit nem
hagyhatunk változni önmagunkban, tör-
ténjen bármi is körülöttünk: ez pedig a
tisztesség és a becsület. Becsület nélkül
nincs múltunk, tisztesség nélkül pedig
nincs jövőnk.

Tisztelettel kérem Önöket, adjanak
lehetőséget arra, hogy az eddig leírtakat a
gyakorlatban is, együtt valósíthassuk meg.
Hiszem és tudom, hogy nem álmokról
van szó, hanem egy tökéletesen lehetsé-
ges jövőről. Ehhez a jövőhöz rajtam kívül
azonban szükség van az Önök szavazatá-
ra, támogatására és bizalmára.

Köszönöm!

Kralovánszky Kristóf
polgármesterjelölt
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Pusztazámor 20 évvel ezelőtt, polgármes-
terségem kezdetén szerep nélküli kis
zsáktelepülés volt. Hogy milyen „kisvá-
ros” lett belőle munkánk eredményeként,
azt mindenki örömmel láthatja. 

Hogy miben rejlik a titok? Talán a teljes
közműellátottságban, a burkolt utakban,
az itt lakó dolgos emberekben, közös aka-
ratban, a takarékos, jól átgondolt gazdál-
kodásban, a jövőbe vetett hitben. Úgy
gondolom, együttvéve mindenben. Pol-

gármesterként jómagam is azért dolgo-
zom, hogy a település mindennapos
gondjait megoldjuk, bevételeinket a falu
fejlődésére fordítsuk, fejlesztéseink hasz-
nát minden zámori élvezhesse. 

Mára sokan élnek itt, akik nem szerez-
hettek ismeretet arról, hogy milyen válto-
zások következtek be az elmúlt 20 esz-
tendő alatt, csak a végeredményt
láthatják, ami teljesen természetes szá-
mukra. 

Úgy érzem ezért indokolt, hogy a tele-
pülésért elvégzett munka alapján szavaz-
zanak és ne a politikai elkötelezettség
vezérelje Önöket, amikor a szavazóhelyi-
ségben leadják voksukat. 

Hiszek abban, hogy az elkövetkezendő
években együtt valósítjuk meg elképzelé-
seinket, és kis falunkra továbbra is úgy
tekinthet a zámori lakos, vagy az erre járó
idegen, mint az európai színvonalú fejlő-
dés iskolapéldájára.

Pátrovics Benedek
polgármesterjelölt

„Személy szerint én kaptam az elismerést,
de az valójában Pusztazámornak szól. 

Az itt élő embereknek, annak a munkának,
fejlődésnek, amit a rendszerváltozás 

óta felmutattunk.”
Pátrovics Benedek polgármester (1991 óta) szavai a 2008-ban,
Sólyom László köztársasági elnök úr által részére adományozott
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésről.
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Meggyőződésünk, hogy az eddig létrehozott magas
színvonalból kiindulva mi képesek vagyunk arra,
hogy felismerjük a Pusztazámor számára kínálkozó
lehetőségeket, és azokat az egyéni érdekektől men-
tesen ki is használjuk!  

Kiemelt feladatunknak tartjuk azt, hogy a település biztonságosan
gazdálkodjon: mindenre jusson pénz, amire szükséges és még
maradjon is belőle. Pusztazámornak majdnem 2 milliárd forintos
vagyona és 210 millió forintos tartaléka van. Elmondhatjuk, hogy
a településnek sem hitele, sem hiánya nincs. Ez a tény néhány
környező települést tekintve büszkeségre adhat okot. 

•
A meglévő intézményeink: iskola, óvoda, egészségház, polgár-
mesteri hivatal magas színvonalon működjenek.

•
A közbiztonság jelenlegi helyzete éppen eléggé indokolja az
állandó rendőri jelenlétet.  Szeretnénk, ha ismét körzeti megbízott
vigyázná településünket. Gondot fordítunk rá, hogy a térfigyelő
kamerarendszer II. üteme a tervek szerint elkészüljön.

•
Célunk, hogy a Pusztazámori Egészségházba többféle szakren-
delést csábítsunk, gondolunk itt például fogorvosra, nőgyó-
gyászra vagy arra, hogy a laborvizsgálatok miatt ne kelljen utaz-
ni, hanem helyben történjen meg a mintavétel.

•
Mivel a törvényi változások miatt iskolánk a sóskúti iskola tagin-
tézményévé vált, törekszünk arra, hogy a jogszabályi feltételek
megváltozása esetén ismét önálló intézményként működjön.

•
Fontos számunkra, hogy a régi kocsmaépület hasznosítása meg-
oldódjon. Például egy újonnan kialakítandó posta, a körzeti
megbízott irodája vagy lakása, üzletek kaphatnak helyet itt.
Keressük a megfelelő funkciót. 

•
A Zámor patak medrének rendbetételéhez szükséges tervek már
túl vannak az engedélyeztetésen, a pályázat beadása szeptem-
berben megtörténik. Célunk, hogy a patakmeder megtisztuljon,
a források újra kitisztuljanak, feltöltődjön a patak és el tudja
vezetni a keletkező csapadékvizet, ezért kerül sor a patak kotrá-
sára, partjának kiépítésére is.

•
Folyamatosan megújítjuk a község internetes portálját, a
www.pusztazamor.hu-t. Szeretnénk biztosítani az elektronikus
ügyintézés lehetőségét.

•

A műfüves kispálya vízvédelmét megoldjuk és kiszolgáló helyi-
ségeit is meg szeretnénk építeni.

•
Távlati fejlesztési céljaink között szerepel, hogy a volt Meggyes
területén levő önkormányzati tulajdonú területen megoldjuk a
közműellátást, illetve a megközelítést biztosító utak is megvaló-
suljanak. Ide várjuk a Pusztazámoron letelepedni vágyó kis- és
középvállalkozásokat. Arra törekszünk, hogy olyan befektetőket
hozzunk Pusztazámorra, akik elsősorban környezetvédelmi
célú, illetve környezetbarát tevékenységet végeznek.

•
Segítjük a megtelepülni szándékozó vállalkozásokat a hulladékke-
zelő szomszédságában lévő ipari övezetben. Itt ipari, logisztikai
létesítmények is épülhetnek, vagy akár melegházak létesítésére is
lehetőség nyílik a hulladékkezelőből származó hő hasznosításával.

•
Az M7-es autópálya csomópontjának elkészülte után már felmerült,
hogy Pusztazámor Sóskúttal közösen indíthatna közvetlenül Buda-
pestre autóbusz-járatot, jelentősen lerövidítve ezzel az utazás ide-
jét. Törekszünk arra, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást Sóskút-
tal és a Volánbusz Zrt.-vel közösen, az igények felmérése után. 

•
Együttműködve a hulladékkezelővel a szelektív hulladékgyűjtés
megvalósításáért dolgozunk. Zámoron ma még sok olyan dolog
kerül a kukákba, amely jobb helyen lenne a szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteken, mert így hasznosítani lehetne ezeket például
műanyag cserépként vagy éppen „fekvő rendőrként”. Ezen kívül
lépéseket teszünk a zöldhulladék szervezett gyűjtése érdekében.

•
Ha egy mondatban akarnánk megfogalmazni, hogy mit
szeretnénk, a következőket mondhatnánk: Zámor legyen
élhető, lakóit kiszolgáló és vendégcsalogató, az új évezredben
fejlődésre, megújulásra képes. 
Mi ilyen Pusztazámort szeretnénk.
Azt kérjük Önöktől, hogy nézzenek körül és gondolják át az
elmúlt éveket. Hiszünk abban, hogy az általunk végzett kitartó
munka a jövőben is ilyen eredményre vezet. 
Azt tudjuk ígérni, hogy ezen a sikeres úton haladunk tovább. 

Kérjük, támogassák,
hogy a meg kez dett munkát továbbfolytathassuk,

hogy dolgozhassunk azért a településért,
ahova évtizedek óta ezer szál köt minket. 

Pusztazámor jövőjéért
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Csibrikné Pátrovics Krisztina
Több mint öt éve dolgozom
a Budaörsi Városházán a
Kistérségi Irodában. A kis-
térségi együttműködésnek
köszönhetően működik
jelenlegi formájában Pusz-
tazámoron a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás, a
szociális étkeztetés, a támo-
gató szolgálat, a családsegí-

tés, vagy éppen a gyermekjóléti szolgálat. A köz-
igazgatásban gyűjtött tapasztalataimmal tudom
Pusztazámort segíteni, felhasználva a Budaörsi
Kistérségbe tartozó további 9 településsel kialakí-
tott jó kapcsolataimat. Szeretném, ha létrejönne
Zámoron a 25 év alattiak tanácsa, mely az ifjúság
ügyeit felkarolná, ifjúsági információs hálózatot
hozna létre és segítene gondjaik megoldásában.
Szívesen vállalom a fiatalok érdekképviseletét a
testületben.

Garainé Kiss Gabriella
Fontosnak tartom, hogy az
általam oktatott gyerekek az
általános műveltségen túl az
egészséges életmódra, a kör-
nyezetvédelemre, a hagyomá-
nyokra is nyitottá váljanak. A
zámori iskola peda-
gógusaként arra törekszem,
hogy iskolánk és a falu közös-
sége közötti kapcsolatot
tovább építsem, ápoljam,

ezáltal a pusztazámori gyermekek is aktív részesei
legyenek a falu életének. Felelős édesanyaként az
egyre elharapódzóbb vandalizmus, drogveszély csök-
kentése érdekében felvilágosító, megelőző programok
elindításában szeretnék közreműködni a szülők és a
szakemberek együttes bevonásával. Nemcsak a gyer-
mekekre, hanem a felnőttekre is figyelemmel tekintek,
ezért a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságo-
sabbá tételéért kívánok minden tőlem telhetőt megten-
ni, főként a főutcát és az iskola-óvoda környékét
illetően.

Békési Géza
25 esztendeje dolgozom
Pusztazámorért. Tudom,
hogy a fejlesztési tervektől
azok megvalósulásáig
nagyon hosszú út vezet.
Elsődlegesen pénz kell
hozzá, melyből tudjuk,
sosincs elég. A pénzteremtés
egyik formája lehet a helyi
bevételek növelése, mely
nálunk például egy környe-

zetbarát ipari park létesítésével valósulhat meg.
Ezért elsődleges célunk a befektetők idecsalogatása,
ezzel pedig új munkahelyek teremtése a zámoriak
számára. Azért, hogy vonzó legyen a település az
ide jönni szándékozók és az itt élők szemében, a
közbiztonság javítását kell kitűznünk további fel-
adatként. Ennek eszköze lehet a rendőrség körzeti
megbízottjának kihelyezése, a polgárőrök támogatá-
sa és a térfigyelő rendszer tervek szerinti bővítése is.
Közös munkánkat többek között ezeken a területe-
ken tudnám a legjobban előmozdítani.

Holinszkiné Bachoffer Klára 
A Szociális Bizottság elnöke-
ként végzett munkámnak
köszönhetően alaposan
megismerhettem a faluban
élők helyzetét és problémáit.
Kiemelten fontosnak tartom
a szociálisan rászoruló csa-
ládok támogatását. Sajnos
tudjuk, hogy rajtuk kívül az
elemi csapásokból és a vál-

ságból fakadóan kárt, illetve hátrányt szenvedett
családok is egyre többen vannak. Annak érdeké-
ben, hogy több rászorulónak és többet tudjon adni
az önkormányzat, kutatni kell azokat a lehetősége-
ket, melyekkel más területeken meghúzható a nad-
rágszíj. Törekszem rá, hogy feltérképezzük annak
lehetőségét, hogy a napenergia vagy a földhő fel-
használásával csökkentsük intézményeink meleg-
víz- és fűtési költségeit, hogy az ezáltal megtakarí-
tott pénz jó helyre kerülhessen.
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Szavazzanak október 3-án
Pátrovics Benedek polgármesterjelöltre
és az őt támogató képviselőjelöltekre:

Békési Gézára, Csibrikné Pátrovics Krisztinára,
Garainé Kiss Gabriellára, Holinszkiné Bachoffer Klárára,

Hornyák Andrásra és Orosz Bélára.

Köszönjük támogató
bizalmukat!

Képviselőjelöltek

Hornyák András
A Pénzügyi Bizottság elnö-
keként egyre tudatosabban
dolgoztam annak a szem-
léletnek a fenntartásán,
hogy takarékos gazdálko-
dás mellett megtaláljuk
minden egyes elköltendő
forintnak a helyét, majd
ezután a megvalósított dol-
gokra a jó gazda gondossá-

gával vigyázzunk is. Úgy gondolom, hogy az
elért színvonal megtartásán túl vannak olyan
aprónak tűnő feladatok, melyek nem igényelnek
nagy összegeket, inkább csak az egymásra, a
környezetünkre való odafigyelés a fontos. Gon-
dolok például arra, hogy az Egészségházban
speciális egészségügyi szűrővizsgálatokat lehet-
ne szervezni, újra kéne éleszteni a „Tiszta udvar
rendes ház” kitüntető elismerést. Célom, hogy
felkaroljam ezek megvalósítását.

Orosz Béla
Tizenhat éve vagyok képviselő
Pusztazámoron. Annak érdeké-
ben, hogy a falu minden része
rendezett képet mutasson, fon-
tosnak tartom, hogy a régi kocs-
ma és a buszforduló környezete
végre emelkedjen ki romjaiból
és kapjon egy új, Zámorhoz
méltó külsőt. Ez a rendezettség
és igényesség teremtheti meg
annak a feltételét, hogy kiaknáz-
zuk az itt rejlő idegenforgalmi
lehetőségeket, karöltve például

a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesülettel, vagy a
Tárnok Ösvény gondolatához kapcsolódva. Szeretném
összefogni azokat a helyi vállalkozásokat, melyek a turiz-
musban látnak lehetőséget és biztosítani települési képvi-
seletüket. Családommal együtt minden adandó alkalom-
mal anyagilag is támogattam községünket, az itt élő
fiatalokat és időseket egyaránt. Most arra is vállalkozom,
hogy képviselőként minden évben az ezredforduló óta
eltelt évek számának megfelelő mennyiségű facsemetét
ültetek ajándékul a településnek, mert azt mondják, aki
fát ültet, az bízik a jövőben. Én még hosszú ideig és sok
fát szeretnék ültetni Pusztazámoron.
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Babar Zoltán
Babar Zoltán vagyok, tíz éve élek
Pusztazámoron. Nem itt születtem,
de úgy érzem, mintha mindig itt
éltem volna. Négy lányom közül
három itt született, feleségem is falu-
beli, Pusztazámorhoz köt engem
minden.

A cégem alapvetően építészet-
tel foglalkozik főképp, de végzett-
ségemnél fogva többfelé ágazó
tevékenységet is végez (jogi, rek-
lám, sport). Az eddigiek alapján
nyugodtan mondhatom, hogy

cégvezetőként sikeresen irányítottam vállalkozásomat. Sok
vezető panaszkodik a jelenlegi rossz helyzet miatt, ami
valóban élő jelenség, de nem mindegy, ki és hogyan irá-
nyítja a cégét. Lehet a mostani nehéz időkben is sikereket
elérni, és kiváló gazdasági helyzetben is lehet silány telje-
sítményt produkálni. Természetesen nem lehet összehason-
lítani egy céget egy település vezetésével, viszont nagyon
sok párhuzamot lehet vonni közötte. A feladatok ugyan-
azok, csak más formában vannak jelen. A főkérdés: alkal-
mas-e a vezető a feladatára.

Írói, költői létemből kifolyólag, úgy vélem, az egységből,
mások tiszteletéből lehet kiindulni, ami szerintem az alap – nem
csak a jelenben, az egész életben. 

Szeretném megköszönni a rengeteg ajánlószelvényt, a kedves,
biztató szavakat, amelyekkel arra biztattak, hogy vállaljam a
képviselőjelöltséget. Nem szeretnék értelmetlen ígérgetésekbe
bocsátkozni, mert ígérni csak olyat szoktam, amit minden körül-
mények között be tudok tartani. Azonban az ígéret alapja, hogy
a faluért szeretnék tevékenykedni képviselő- társaimmal, és
azon leszek, hogy a település még jobban fejlődjön, kiemelked-
jen, és tiszta, biztonságos körülmények között éljük mindennap-
jainkat; egységet alkotva egymásért.

Kérem, szavazzanak rám október 3-án. Tudásommal és igye-
kezetemmel azon leszek, hogy négy év múlva egyenesen áll-
hassak Önök elé és bátran mondhassam: tisztességgel megszol-
gáltam a bizalmukat.

Tisztelettel: Babar Zoltán

Balog József
Képviselőjelöltként indulok a
FIDESZ–KDNP támogatásával.

1958. augusztus 21-én születtem
Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Gépészeti szakközépiskolát végez-
tem, majd tanári diplomát szerez-
tem. Posztgraduális szakon köz-
gazdász diplomát kaptam. Hat évet
dolgoztam a Belügyminisztérium-
ban, majd a Budapest XXII. kerüle-
ti tanács gazdasági vezetője vol-
tam a rendszerváltásig. 1989-ben

önálló vállalkozásként orvosi műszerüzemet, később pénz-
ügyi tanácsadó társaságot irányítottam. 1992-től az Alfa
Kereskedelmi Rt., 1993-tól az Unilever Magyarország Rt.
pénzügyi ellenőrzés vezetője voltam. 1996-tól irányítom a
vállalkozásomat.

2003-ban vásároltunk Pusztazámoron ingatlant, és a családi
házunk felépítése után Budapestről ide költöztünk. Feleségem és
én is Budapesten dolgozunk, 2 felnőtt lányom van.

Úgy érzem, hogy közgazdasági és irányítási tapasztalataimmal
segíteni tudom lakóhelyem további fejlődését, eleget tudok tenni
a választóim elvárásainak. 

Kérem, támogassanak!

Dr. Fekete Zsuzsanna
Kiskunfélegyházán születtem.
A gimnázium elvégzése után a
budapesti Külkereskedelmi Főiskola
angol-orosz szakán diplomáztam
1965-ben. 1965-től 1991-ig külke-
reskedelmi vállalatoknál dolgoz-
tam; először mint idegennyelvű
levelező, majd a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem elvégzése után
export üzletkötő. A közgazdaságtu-
dományi doktori cím elnyerése és
az időközben megszerzett német és
francia nyelv ismeretének birtoká-

ban a nemzetközi osztály vezetője lettem, 1983-tól pedig a
Világbank által finanszírozott nagy kőolaj- és földgázipari beru-
házások importtevékenységét irányítottam. 1991-től 1997-ig a
magyar alumíniumipar vállalatainak értékesítése képezte felada-
tomat. A privatizáció befejezésével az iparág központi irányítá-
sa megszűnt és így korengedményes nyugdíjas lettem.

Férjem, Tóth András vegyipari gépészmérnök 1962-től a
magyar kőolaj- és földgáziparban dolgozott. A MOL Rt-ből
vonult nyugdíjba. Ákos fiúnk családos; két unokánk van.

1995-ben határoztuk el, hogy Pusztazámort választjuk
nyugdíjas életünk lakóhelyéül. A családi ház felépítése után
bekapcsolódtunk a falu közösségi életébe. A Zámori Kör mun-
kája keretében különféle rendezvények, programok szervezé-
sében, pályázatok kidolgozásában vettem részt. 2000-ben a
„Pusztazámor bemutatkozik” című füzet szerzőjeként közre-
adtuk a falu első átfogó helytörténeti és idegenforgalmi kiad-
ványát és ennek alapján elkészítettem Pusztazámor első inter-
netes honlapját.

2003-tól 2008-ig a Pusztazámor Községért Közalapítvány
kuratóriumának elnökeként tevékenykedtem. Működésünk alatt
a falu egészségházzal, műfüves sportpályával, kulturális rendez-
vény- és szabadidő parkkal, iskolai és óvodai játszótérrel, a köz-
ségháza szép rendezvényteremmel gyarapodott. 

Politikai szervezet, párt tagja soha nem voltam és nem vagyok.
Közéleti munkámmal mindig arra törekedtem, hogy tudás-

ommal a falu lakossága közérzetének, szociális és egészség-
ügyi helyzetének javításán dolgozzak, a gyermekek erköl-
csös nevelését, egészséges, sportszerető szemléletük
kialakítását szolgáló programok megvalósulását segítsem. Az
új képviselő-testületben szakmai ismereteimmel a község
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gazdasági fejlődését szeretném szolgálni. Célom, hogy Pusz-
tazámor a már meglévő fejlett infrastruktúrájához méltóan
virágos közterületeivel, ápolt, fás utcáival, pihenő-, játszó-
és sportparkjaival mind az itt lakók, mind pedig az ide láto-
gatók számára szép vonzó látványt nyújtson, ahol élni és
életet adni érdemes.

Közéleti hitvallásom: „A közösségért végzett önzetlen munka
tesz igazán emberré.” (Deme László)

Károvits Tamás
1963: Érettségiztem. 
1966: Felszolgáló szakmunkás bizo-
nyítványt szereztem. 
1970: végeztem a Vendéglátóipari
Főiskolán és Vendéglátóipari Üzem-
gazdász diplomát szereztem.
1973: a Pest-Budai Vendéglátó Vál-
lalat termelési osztályán területfele-
lősként dolgoztam.
1977: a Magyar Kereskedelmi
Kamara üzletvezetője, 1981–83
között a Budapest Szállóban éttermi
üzletvezető voltam.

1983-86: a Novotel Szálloda és BKK éttermi igazgatója lettem.
Így részt vettem Magyarország első kongresszusi központjának
megteremtésében.
1989-ben családommal megnyitottuk  Garvics Vendéglőnket, és
1993-ban megalapítottuk a GARVICS Kft-t. 
1992-ben éttermünk európai minősítést kapott a Michelin kata-
lógusba két, majd három villával. 
1993-ban vendéglőnk a világ 400 étterme közül az első helyet
szerezte meg. 
1995–2002 között a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
(Érdekvédelmi szervezet) és az Országos Idegenforgalmi Bizottság
tagja (a gazdasági miniszter tanácsadó testülete) voltam.
1998-2002: Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottságának taná-
csadójaként és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnök-
ségének tagjaként tevékenykedtem, valamint a Mestervizsga
Bizottság elnökeként és a Gazdasági Minisztérium Szakmai
Vizsgabizottsága elnökeként dolgoztam.
2000-ben a gazdasági miniszter Pro Turizmo díjjal tüntetett ki.
2002-től a Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Turisztikai
bizottságának tagjaként dolgoztam. 2006-tól A MATUR (turiszti-
kai egyesület) budapesti elnökségébe választottak.

Pártnak soha nem voltam és nem vagyok  tagja! Feleségemmel
boldog házasságban élek. Három lányom és hat unokám van.
Nyolc éve élek Pusztazámoron. Programom és tisztességem:
A felsorolt megbízatásokban javadalmazást nem kaptam! „Ha a
köz érdekében tudunk dolgozni, akkor egy pár év múlva egyé-
nileg is jobban fogunk tudni élni.” (Teleki Pál)

„Aki esztétikailag él, az mindenütt csak lehetőségeket lát, de
aki etikailag él, az mindenütt feladatokat lát. Az etikailag elő bir-
tokában van annak a határnak, melyet a másik nem ismer.
Abban a bizonyosságban, hogy élete etikailag van berendezve,
nyugodt biztonsággal időzik az ember.” (Berzsenyi Dániel)

Kiss István

Képviselőjelöltként indulok a
választáson a Tiszta Zámorért Tár-
saskör támogatásával. 
Nős,44 éves ingatlanvagyon-értéke-
lő és -közvetítő kétgyermekes csa-
ládapa vagyok, tizenkét éve lakom
Pusztazámoron. 
Eddigi szakmai pályafutásom (rövi-
dített): 
1992–1994: Magyar Gazdasági
Kamara, osztályvezető. 
1994–1996: Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság, osztályvezető. 

1997-től 2000-ig: INFORG Rt., kereskedelmi igazgató. 
2000–2004-ig: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara II. ker.
Tagcsoport, alelnök. 
2000: saját vállalkozás beindítása , ingatlanértékelés , ingatlan-
befektetés területen. 
2000-2010: több vállalkozásnál tanácsadó, ingatlangazdálkodás
területen . 
2009-től a Budapesti Gazdaságfejlesztési Egyesület tagja vagok. 

A saját vállalkozás alapítása óta eltelt tíz évben főként ingatla-
nok értékelésével és ingatlan befektetéssel, beruházással foglal-
kozom. 

Reiner Sándor

Képviselőjelöltként FIDESZ–KDNP
támogatással indulok a választáson.
1949-ben születtem Sóskúton. 
1970-ben érettségiztem az Érdi
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
és mellette géplakatos szakmát
tanultam. Dolgoztam a Honvédség-
nél, a Volánnál, a Chinoinban, illet-
ve három családnak munkát adó
vállalkozást vittem. Ma már nyugdí-
jas vagyok.
Negyven éve lakom Pusztazámo-

ron, a feleségem pedig – aki a helyi
óvodában sok évig segítette a gyerekek fejlődését– itt született,
így majdnem mindenkit névről ismerünk. Van egy fiunk és egy
lányunk, mindketten felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. 
Alapítása óta tagja vagyok a Tiszta Zámorért Társaskörnek. Több
éven keresztül segítettem térségünkben a sakkozni vágyó gyere-
keket, tanítottam az Érdi Sakk Egyesületben és a Bolyai Általános
Iskolában is. 

Amennyiben bizalmat kapok Önöktől, tapasztalataimmal és
munkámmal szeretnék egy jobb, élhetőbb Pusztazámor megte-
remtéséhez hozzájárulni.
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Oláh Gábor
1981-ben születtem, azóta vagyok
Pusztazámor lakója. Az érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium elvégzése
után az ELTE Természettudományi
Karán, Terület- és Településfejleszté-
si szakirányon 2005-ben szereztem
geográfus diplomát. Az egyetem
elvégzését követően az első munka-
helyem is a településhez kapcsoló-
dott, hiszen Pusztazámor és Sóskút
községekben az akkor kiépített
kábeltelevízió területi képviselője-
ként dolgoztam.  Négy éve egy

jelentős országos hálózattal rendelkező vagyonvédelmi cégnél
helyezkedtem el, melynek ma már a szolgáltatási vezetőjeként
tevékenykedem. Hobbimat szintén a falumnak köszönhetem,
hiszen az egykori (a pusztazámori baromfi telepen lévő) világhí-
rű kaukázusi juhászkutya-tenyészet nyomdokain elindulva,
mára jómagam is bronzkoszorús mestertenyésztővé váltam. 

Gyerekkorom óta foglalkoztat a település sorsa, így amint az élet
lehetőséget adott, próbáltam én is kivenni a részemet a helyi közélet-
ből. Az Ifjúsági Klubnak és a Polgárőrségnek is egyaránt alapító tagja
vagyok. Szakmámból fakadóan már 2002-től módomban áll a Tele-
pülésfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedni. 2006-óta önkor-
mányzati képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke és a Szo-
ciális Bizottság tagja vagyok. Az elmúlt ciklus tapasztalatai
megerősítettek abban, hogy az önkormányzati képviselői ambíció-
imat tovább vigyem. Számomra jelenleg elsőbbséget élvez a közös-
ségfejlesztés, melynek egyik kiemelten fontos eleme a helyi sport- és
kulturális élet. Hiszek a sport test és lélekformáló erejében, ezért is
szervezek évek óta a településen labdarúgó-bajnokságokat.

Úgy vélem, egy képviselőjelöltnek programot prezentálni és
azt teljes felelősséggel vállalni könnyelműség lenne, ehelyett
egy mondattal jellemezném céljaimat: Pusztazámoron a fenn-
tartható fejlődés elősegítése mellett, meg szeretném őrizni a
falusi mivoltból eredő értékeket, miközben a település közössé-
ge még inkább egységessé válik.

Rózsavölgyi Erika
A Tiszta Zámorért Társaskör támo-
gatásával indulok képviselőjelölt-
ként a választáson.

1966. május 29-én születtem Buda-
pesten. Általános iskolai tanulmánya-
im után egészségügyi szakközépisko-
lában szereztem szakérettségit
1984-ben. Bölcsődei gyermekgondo-
zóként dolgoztam egy évet, majd
1985-től 1988-ig a Budapesti Elektro-
mos Műveknél voltam könyvtáros.
Időközben könyvtárosi végzettséget
szereztem kiváló minősítéssel.

Három gyermekem született, 1998-ban Ádám fiam, 1993-ban
Orsolya lányom, majd 1995-ben Dániel. Pusztazámorra férjem-
mel és gyerekeimmel együtt 1997-ben költöztünk.

1998-ban férjem halála után gyermekeimet egyedül neveltem.
1999-ben virágkötői szakképesítést szereztem és virágkötőként
dolgoztam 2001-ig. Ekkor ismerkedtem meg jelenlegi párommal
és három gyermekünk született. 2002 – Boglárka, 2004 – Vero-
nika és 2005 – Jácint. Azóta gyesen vagyok. 2009-ben PR és saj-
tókapcsolatok szakirányú képesítést szereztem.

2008-tól a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Pusztazámo-
ri Tarka-bárka csoportjának vagyok a vezetője. Céljaink közé tar-
tozik az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés, a házassá-
gért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a
nagycsaládok sajátos érdekképviselete és szolgálata,a családok
egymást ismerő és segítő közösségé szervezése. 

Mivel 6 gyereket nevelek, tisztában vagyok a családokra nehe-
zedő terhekkel, és minden alkalmat megragadok, hogy ott segít-
sek, ahol szükség van rá!

Legfontosabb feladatomnak a családok érdekképviseletét
tekintem. Hitvallásom: Ha elértél egy célt, talán nem értél el
mindent, de mégis sokkal tovább jutottál, mint az, aki meg sem
próbálta. 

Képviselőjelöltek
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Szüreti mulatság
és V. Budaörsi

Kistérségi Fesztivál
Szeptember 25-én az V. Budaörsi Kistérségi Fesztivál keretében a Pusztazámori Tagisko-
lában  gyermekprogramokat szervez a Budaörsi Játékszín. Egyidejűleg Szüreti mulatságot
tart Pusztazámor Község Önkormányzata és Pusztazámor Községért Közalapítvány Kura-
tóriuma, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Programok:
• 14.30 Zenés mesekönyv a Bergengóc Zenegóc társulat és a Budaörsi Játékszín közös

produkciója.
• 15.30 Szüreti szokások, játékok, szőlőpréselés mustkészítés
• 15.30 Arcfestés (a további programok teljes ideje alatt)
• 16.30 – 17.30 Kézműves foglalkozás gyerekeknek és kreatív felnőtteknek
• 19.00 Szüreti bál
• 20.00 Csőszök tánca
• Bíró és Bíróné köszöntése
• Szüret
• Büfé (a programok tejes ideje alatt a Miska presszó várja vendégeit)
• Szüreti Bálkirály választása
• Zenél a Calypso tánczenekar

Idősek napja 2010
Pusztazámor Község Önkormányzata és a
Pusztazámor Községért Közalapítvány
tisztelettel meghív minden 60 év feletti
pusztazámori lakost az Idősek napja
alkalmából,
2010. október 9-én 17 órakor kezdődő,
az iskola tornatermében tartandó ünnepségre.
Az ünnepi program keretében fellép
Sándor Dezső és cigányzenekara.
A műsort a vacsora követi, majd utána az estét
zenével és tánccal zárjuk.

A jelentkezőktől visszajelzést kérünk legkésőbb október 1-jéig, Kiss Ágnesnél,
az iskola könyvtárában, vagy telefonon a 23-347-177 számon 15.00-20.00 óra között.




